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Çocuk bayramı haftasının ilk 
gUnUdUr. Yavrularınızın 

bayramı için hazıt'lanınız .• 

CmııJuu iyethı Ve Oumltw·i!ıet Ese ritliıı Beı·çisi, Sabcı11ları. Çi1atr Siyası Gazetedh- Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

-,Kamutayın bugünkü toplantısındav~ 
a bak n 
verecektir. 

t Si İr .. 1 

tstanbul, 1& (Yeni Asır Muhabirin
den) - Hükumetimizin Boğazların 
tahkimi hakkında verdiği notaya, ala
kah devletlerin Mayısa doğru cevap 
verme•2ri muhtemeldir. Başbakan 
ismet lnönü'nün Kamutayın yarınki 
toplantısında Boğazlar notası etrafm
da mühim beyanatta bulunacağı s öy
leniyor. 

TEZiMiZE YARDIM EDENLER 
Bükreş, 16 (A.A) - Dimineatze gazetesi di

yor ki: 
Türk hükumeti Lozan muahedesinin boğaz

lara ait kısmının tadil · edilmesini istemektedir. 

e 1 • 
rı 

Türk notası şimdi karışıklıklar, silahlanma yarışı , . ~' ~, . ~ ~ ·:... 

ev hı sa ek n or 
edemiyeceğini izah etmektedir. Türk dileğinin 
tasvib edilmesi Çanakkalenin tahkimiyle neti
celenecektir. Lozan muahedesinin tadiJi için 
görüşmeler yapılmasını teklif eden Türkiye 
usullere riayet etmektedir. 

Muahedelerln tek taraflı ısUihı su
retiyle Almanya ve Avusturya gibi 
hareket etmlyen Türkiye bUtUn dün
yanın sempatisine, mütteflklarinln ve 
ezcümle Rusyanm, Romanyanm ve 
Balkan antantma mensub diğer dev
letlerin yardımını temin etmis bulun-
maktadır. · 

ve harb tehlükeleri karşısında boğazların gayri .. , 
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logiltereye gelince; Rusya ile çok iyi müna
sebetler tesis etmiş olan bu devletin Türk 
notasına aleyhtar bir vaziyet takınmaması 

- Sollu 5 nr.i sa/uf ede -
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Türkün 
prestiji 

- - ··----
Kıskanarak 
koruyacağımız bir 
şeref hazinesidir 

Dünya gazetelerine göz gez
diriniz; 

Memleketimize gelen seyyah
ları dinleyiniz; 

Hepsinde gönülleri alan ayni 
hayranlığı, ayni sempatiyi bula
caksınız. 

Türkiyeyi efsaneler ülkesi 
sayarak bize aid olan herşey
den tezyifle bahsedilen devir
Jer geçmiştir. Türkün gerçek 
kabiliyeti, Türk ruhunun asa
leti nihayet anlaşılmıştır. Oka
dar ki, bugün Türkiyeye Asya 
kapılarında garb medeniyetinin 
bekçisi olarak bakılıyor. 

Bir zamanlar, dış alemde 
11Türk,, kelimesi boş inanların, 
hurafelerin karşılığı idi. Jest· 
ler1mizdeki samimiyete inanıl
mazdı. Saltanat rejiminin riya
karlığı, entrikaları yüzünden 
medeniyetin anası olan bir mil
Jet kötülenmişti. Hergün yeni 
bir sergüzeşt arkasındaydık. 
Ne vatan dııında ne de içinde 
sükuna, barışa kavuşmamıştık. 
Siyasetimizin rengi yoktu. Onun 
içindir ki ıark meselesi sonu 
gelmiyen b;r meseleydi. Bütün 
kombinezonlar, bütün andlaş
malar Türkün sırtında yapılırdı. 

O günleri bugünlelre ölçme· 
ğe imkan yoktur. 

Şimdi Türkiye yeryüzünün 
durluğa kavuşmuş biricik mem
leketidir. Yabancıla.r dünyanın 
hiç bir köşesinde içsel sükun 
bakımından Tiirkiyedeki kalb 
rahatını bulamıyacaklarma emin 
dirler. Yurdun içinde ve dı· 

şında sulhu idalJeştiren mem
leketlerin başında Türkiye gelir. 

işte yeryüzünde prestijimizi 
arttıran sebeplerin birisi bu· 
dur. Ve Türkiye bu sayede 
yalnız birinci sınıf bir milJet 
olmakla kalmamış, dünya ba
rışının yılmaz bir işçisi sıfatile 
.. Tilrk.,ün adını en şerefli bir 
mevkie çıkarmıştır; Dürüst, ter· . 
temiz bir .siyasanın timsali 
olmuştur. 

- ,'),)1111 2 illt'ı sıllujcde -
Şevke1. · :S:l:lMi:n 

Ingiliz- ltalya gerginliği hafiflemedi Erganı 

Pariste vaziyet çok ciddi görülüyor Tahvilleri 

Sulhun iadesi ümitleri azalmış gibi.. 424~~:~~ga~;.t.r:ı,eıe 
Paris, 16 (Ö.R) - On milii 

sekizler komitesinin pazar· 
tesi günü toplanacağı an
laşılıyor. Pariste vaziyet 
ciddi telakki edilmekte
dir. Dün akşam dış işleri 
bakanının lngiltere ve ltal
ya sefirlerile mülakatla
rında göı üşülen noktala
rın ehemmiyeti küçük gö
rülecek mahiyette değildir. 

Roma, ı& ( Ö.R) -
ltalya ile lnglltere 
arasındaki gerglnll
ğln hafiflediği şayia-

' tarı tekzip ediliyor. 
Paris, 16 (Ö.R)- lngiliz 

hariciye nazm Eden, bu· 
rada kalmadan Cenevreye 
gitti. 

Cenevre, 16 ( Ö.R )-
Baron Aloisi ile bay de ., b . . 

akşam tam bir saat süren 
ilk bir görUşme olmuştur. 
Bugün saat 11,45 de 
ikinci bir mülikat yapıl
mı§tır. Her ikisi de Ulus
ar sosyetesi umumi sekre· 
teri ha7 Avenolun huzu
runda olmuştur. Bilhassa 
ikinci karşılaşmaya büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 
Bu konuşma neticesinde, 
öğleden ıonra resmi bir 
tebJiğ neırediJmesi bek· 

1 lenmektedir. Resmi çev
, renlerden bu konuşmalar 
hakkında timdiye kadar 
hiç bir haber sızmamıştır. 
Müzakerelere iıtirik eden
ler, mevzuubabs menfaat· 
lerin yüksekliğini ileri sü
rerek her türlll beyanattan 
sakınmışlardır. 

- Sonu ~ inci salziJede -

----Ankara, 16 (Yeni Asır mu· 
habirinden) - lkramiyeli 1933 
yılı Ergani istikraz tahvilJeri
nin keşidesi bugün şehrimizde 
yapıldı. Kazanan numaralan 
aynen bildiriyorum: 

30,000 Jira 42464 numaraya 
15000 lira 194184 numaraya 
isabet etmiştir. 63299, 155614, 
6738, 44300, 69480, 967 50 
numaralı biletler 909 zar lira 
ikramiye kazanmışlardır. 

Bundan başka 281 tahvile 
de 120 §er lira ikramiye isa
bet etmiştir. Ayrıca 5000 tah
vil de amorti aJmışJardır. 

Gömböş hasta 
Budapeşte, 16 (Ö.R) - Ma

car başbakanı general Göm· 
böş, nefrit'ten muztaribdir. 
sıhhi vaziyeti ağır değildir. 

M d 
· d d'. B Mndcuia rra Cenevrede gazetrföete tJ a11tıtla bulllllllJOT 
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V ehip Pş. Graçyaninin için hug~nlBerlin- Fransa ltalyayı mı 

J de şenlık vardır J •1 • . k 
taarruzunu karşı ıyor ~, · ~ · ,,_ , ~~ ngı tereyı mı ter edecek 
Londra, 16 (A.A)- I'=',· • ·.· . .,. *'4 i'I 'J' · '.. 

-= .~ı; · Cenevre. 16 (Ö.R) - Fran-, .,,, ~· ' 
'j J' sız delegesi B. Paul Boncour 
1, · sabah buraya gelir gelmez öğ-

,.1 leye doğru Italyan mümessili 

Italyan haberlerine ff: ·• · , ;f. 
göre, Dessienin işgali ., . ~ ~ ~ ,L~ 
Adis-Ababanın işga- \ 
line bir mukaddeme· ' 

dir. Çünkü Ha~e~ h~- 1 
. . :\> 

kümet merkezmı şı· ; l · ·· 
maide müdafaa ede· 
cek arbk bir ordu 
kalmamıştır. Italyan· 
lar motörlü kuvvetle· 
rile Dessie ile Adis· 
Ababa arasındaki 250 
kilometrelik mesafeyi 
on gün içinde kate
debiJeceklerdir. Bu hususta 
Italyanların elinde iki yol var
dır ki bunlardan biri son iki 

ay zarfında Habeş levazımının 
nakliyle bozulmuşsa da kam· 
yonlar ve zırhlı otomobiller ge

çebilir. 
Ogaden cephesinde G"razya- · 

Vt:llip /) '~ {l 

nin giriştiği büyük taarruzu 
durdurmak için Nasibu yanında 
Vehib paşa olduğu halde son 

bir gayret göstermektedir. Ha
beş askerinin yüksek muharip
liğine rağmen mümasil şerait 
altında diğer Habeı orduların-. 

t • , ' ~ ı 

- Son11 ~ inei s~i/etk -

Berlinden bir nıa!lzara 
Berlin, 16 ( Ô.R) - Hatas 

bildiriyor: 
Y ann, Hitlerin · yıld6nlimil 

- Sonu 5 lnd s~hifttU -

Baron Aloisi ile ve ondan sonra 
18 ler (zecri tedbirler) komitesi 
başkam B. de Vasconcellos 
ile görüşmüıtür. Diğer taraftan 
lngiliz dışişleri bakanı B. Eden 
de Habeş delegesi B. Volde 
Maryam ile görüşdükten sonra 
on sekizler komitesi başkanını 
kabul etmiştir. 
KlME KARŞI ÇARPIŞMALI? 

Paris, 16 (Ö.R) - Sosyalist 
partisi lideri B. Leon Blum 
., Populaire •t gazeteainde ya· 
zıyor: 

· " Kime karşı çarpıtma la? iki 
diktatöre l Muuolini ve Hitlere 
karıı. Mutaarrıza karıı Ye Lo· 
~arıio)ru bozana karıı. Kar1f1k· 
lak puanlara ·kartı, anıuhaal 

Pol Bonkur 

kanunu hiçe sayanlara karıı. 
- &nt1 5 inci aahiJtd~ -
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Türkün 
• •• 

prestıJı 
• ŞEBİ ABER 

Kıskanarak 
koruyacağımız bir 
şeref hazinesidir 

1936 IZMiR FUVARI 
- Bıış fata/ı ı ind sar/ada -
lnkılibın b "tün eserlerinde 

görülen iymaııh çalışma ile ka· 
zaadığımız bu prestiji paha 
biçilmez bir şeref hazinesi 
olarak koruyaca~ Bic millet 
ıçuı, nıti etrafıııda şii eleri 
dağıtan sonsuz güveşlik hava· 
sından daha ferahlı, daha 
ümidli bir durum olamaz. 

Siyasetımiz dünya.ya örnek 
oluyor.Zira politikayı riyakarlık 
ve entrika şelfinde anlıyan eski 
diplomasi mektebinden uzağız. 
Açık kalplilikten, samimiyetten, 
merdlikten ilham alan bir siya· 
setin, memleketimiı: bakkıoda 

en az hayırhah olanlar nez· 
dinde bile saygı uyandırmış 

olması pek tabiiğdir. 
Bizimle dost olanlar, dünyanın 

bir vicdan ve şuur buhranı ge· 
çirdiği bu sırada, niyetlerimizin 
samimiyetine güven besliyorlar. 
Dostln~muza iki kat değer 
veriyorlar. 

Milletce ve devletce presti· 
Jimiı.in bu kadar yükselmiş 

bulunması her Türke ıreoiş 
vazifoler yükJeir. Uk va:r.i· 
femiz, bu prestiji bayabmı:wı 

her yüzüne teşmil etmektir, 
Siyasette olduğu kadar iktisadi 
münasebetlerimizde de,dı~ tica
retimizde de bu prestij hakim 
olmalıdır. 

Türk adı kuvvetin, centil
menliğin remzi olduğu kadar 
Türk markası da doğruluğun, 
temizliğin, sağlamlığın ve saf
lığın timsali o/malıdır. Siyasette 
ve ticarette namuskarlık pren· 
sibimizdir. Rejimin asla göz 
yummıyacağı işlerden biri de 
ticari ve iktisadi prestijimize 
karşı yapılan sayg111zlıktır. ih
racat tacirlerimizin büyük ço· 
ğunluğu bu prensibe varlıkla
rıyla, şerefleriyle bağlıdırlar. 
Fakat bu çoğunluk içinde bir 
kişin in bile ticari namuskir
lıkla uyuşmıyan aykırı bir yol 
tutmuş olması Türk markasına 
büyük zararlar verebilir. Bu 
meseledeki hassasiyetimizi en 
yüksek dereceye çıkarmağa 
mecburuz. Devletce gösterilen 
uyanıklığı yurddaşlanıı da göı
terdceklerinden, Türk marka· 
sına leke sürülmeaiııe imkan 
verilmiyeceğinden emin olmak 
isteriz. Alış verişte aamusk.ir
hk umdesini herşeyden üstün 
tutarak sarsılır gibi olan tica
ret ahlakını bütün faı:iletleriyle 
iade edeceğiz ... 

Ala çatıda 
Bir cinayet oldu 
Çeşmenin Alaçatı nahiyesine 

bağlı Gemıiyanklly civannda 
sığır çobanı Ahmed oğlu Sey· 
fidddin ile ayni köyden Hacı 
Mehmed oğlu Şerifin çobanı 

Bulgaristanlı Mehmed oğlu 
lsmail arasında hayvan otlat
mak meaelesinden kavga çık· 
mış, lsmail gra tüfengini ate§ 
etmek suretiyle Seyfiddini 
göğsünden vurmuş ve öldür
müştür. Suçlu sili.hile tutulmuş 
ve adliyeye verilmiştir. 

iki kişiyi öldüren Şükrü 

(öı··m) maddesile ağırce
za mahkemesine verildi 

Şevke1. ::Silgiı:ıı 
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Yazıhane nakli 
Büyük Kardiçalı hanında 

bulunan avukat Bay Hayati 
yazıhanesini Roma bankası 
üstünde Çatalkaya hanında 
altı numaraya nakleylemiştir. 

2 - 3 (S.2) 

Çivi fiatları 
yükseldi 
4 Marttan itibaren tehrimiz

de çivi imal eden bir fabrika 
çivi fiatlarıoı yükseltmişti. Yap· 
tığımu: tahkikata nazaran 
dünden itibaren ç: vi fi atlarına 
beher numara için çuval başına 
onbeşer kuruş dalıa zam ya· 
pılmıştır. 

Japonyaya yapılacak 

ihracat 
Türkofis Ankara merke.Undea 

hmir şubesine dün gelen bir 
telgrafda japonyaya ihraç edi· 
lecek malların ihracı sıraıında 
tüccarlarımızın menşe şehadet

nameleri almaları lüzumu bil
dirilmiştir. 

Alsancakta bakkal Sıtkı ile 
metreai Sabihayı tabanca kur
şuoile yaralamak ve öldürmekle 
maznun Tiflisli Niyazi oğlu ma
kinist Şt\krii hakkında birinci 
m6stantiklikçe yapılmakta olan 
tahkikat bitmiş ve mamun 
hakkındaki kararname ile bir
likte Ağırce:r.a mahkemesine 
veri.imiştir. Kararnamede ıııaz
nunun Türk ceıa kanunu· 
nun 450 inci maddesinin be4inci 
fıkrası mucibince muhakemesi 
istıM>ıııektedir. Bu madde ölüm 
ceıasını müstelzimdir. istintak 
kararnamesine göre bakkal 
Sıtkı Sabibanın metres oldu
ğunu gizliyerek Şükrüye mü· 
racaatla evini kiralamış ve ka
rı koca olduklannı lstaııbuldan 
geldiklerini söylemiştir. Fakat 
aradan bir müddet geçince Şük
rü Sabihanın metresi olduğunu 
anlamıştır. Çünki Bakkal Sıtkı 
haftanın baıı geceleri Sabiba
nın yanına geliyor, bir kaç 
saat kaldıktan sonra yatmıyarak 
çıkıp gidiyordu. Şükrü bunu 
öğrenince bunları evinden çı

karmak istemiş, hatta kansı 
Zekiyenin kiracı Sabiha ile sıkı 
hkı arkadaşlık ettiklerini gö

bıınları daha çok sık14-

İşte Dünyanın En Büyük T enorü BENJAMINO GİGLI 
İşte En Sevimli Yıldız MAGDA SCHNEIDER 

Va nihayet beraber yaratbklarl güzel fllmlerln en gUzell 

UNUTMA BENi 
A4k müı:ik ve dünyanın en büyük tenürunün okuduğu en gü:ıel şarkılar 

EL HAMRA Sinemasında 
Bu akşam 9/15 seansından itibaren 

lzmir halkına takdim edile ektir 

tırmıştır. Zekiyeden kendi· 
!erinin evden çıkarılmak İs· 

tediklerini anlıyan Sabiha 
bunu Sıtkıya haber vermiş ve 
hatta su almak için eve gel· 
m~ olan Halil karısı Raziyenin 
yanında: 

- Bu gece neler olacak, 
ev sahibi Şükrü eve gelmese 
çok iyi eder demi4tir. 

Sıtkı metreai Sabibanın evi
ne gelince birlikte yukarı 
katta Zekiye'nin odasına 
çıkmııJar ve Şükrünün bu
lunmadığını görmelerine rağ
men orada bir işret masası 

kurub rakı içmeğe başlamışlar
dır. Bir müddet sonra Şükrü 
eve gelmiş ve bunları kendi 
odasında bu halde görünce 
fena halde kızmış, fakat Sıtkı 
ve Sabiha tatlılıkla davranarak 
onu da masaya almışlardır. Bu 
suretle hırıı geçen Sükrü de 
bir mıktar rakı aldırarak iç
meğe başlamışlardır. 

Kafalar biraz dumanlandık
tan sonra Sıtkı bir aralık: 

- Sen biıi evden çıkarmak 
istiyormuşsun öyle mi, demiş 
ve Şükrüye bir tokat vurmu~
tur. Kavga böylece büyümüş 
ve Şükrü misafir odasından 
tabancasını alarak ateş etmiş 
ve araya giren Sabiha başın· 

dan aldığı yara ile ölmüş, on
dan sonra Sıdkı ile Şükrü ara· 
sında müdbiş bir boğuşma ol· 
muş ve Şükrü, Sıdkıyı öldür• 
ınüştür. 

Şükrü vak' adan sonra dişleri 
ile kendi vücudünün bazı yer· 
ferini ısırmış ve bu suretle 
güya nefsini müdafaa vaziye
tinde kaldığını göstermek iste
mişse de adliye doktoru bunu 
raporunda tesbit etmiştir. Şilk· 
rünün muhakemesine yakında 
ağır cezada başlanacaktır. 

ERİ 

Şehir 

Banka 
'ahte ·ar ığı 
mahkeınede 

S1bte senet tanzimi suretile 
Osmanlı bankasından beş bin 
lira çalmakla maznun Kuşadalı 
Nacinin muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 

Bu celsede tüccar Kadıoğlu 
Ahmet ile Osmanlı bankası 

lzmir şubesi müdürü ve müfet· 
tişi tekrar dinlenmişlerdir. Ge
çen celsede maznun, evinde 
bulunduğu iddia edilen ve 

Kadıoğlu ticarethanesi damga
sını taşıyan kağıtlarla kutu 
içinde bir damganın şahitlere 
taharri dairesinde gösterilmiş 

olduğunu ve bunların kendi 
evinde bulunmadığını söylemiş· 
tir. Mahkemece bu nokta şa
hitlere sorulmuş ve şahitler 

kutu içinde bulunan soğuk 

damga ile basılmış kağıtları 
taharri dairesinde gördüklerini 
söylemişlerdir. Muhakeme son 
safhaya gelmiş olduğundan id· 
diaoın serdi için başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Pazar günü 
Halkevlnde 
konferans var 

lstanbul Üniversitesi Hu
kuk fakültesi ve Siyasal 
bilgiler okulası Profea6rle· 
rinden Bay Ali Fuad Baro
nun tertip ettiği aylık kon
feranslardan bu aya aid 
olanını vermek hususunda 
Baro tarafından vaki daveti 
kabul buyurmu,tur. 

Sayın Profesör 19/4/936 
Pazar günU lzmire ııelecek 
ve ayni günde saat (18,30) 
da konferansını Halkevi 
salonunda verecektir, 

Konferanıın mevzuu: 
(Hukukta Ablak Kaidui, 

Ahlakın Hukuk Üzerindeki 
Tesirleri) dir. 

17 Nisan ... -6 

iz mir 
Limanı 
Tevsi edilecek 

fi. haşmet 

.mir !ima i~~ri umum müdürü 
Haşmet Ankaradan dönmüştür. 
Öğrendiğimize göre liman ida· 
resinin lktisad vekaletine bağ
lanması hakkındaki kanun hazi· 
randa meriyete gir~cektir. 

lzmirin liman faaliyeti nazarı 
itibara alınarak liman tesisatı· 

nın genişletilmesi kararlaştırıl

mıştır. lktisad vekaleti baş 
mü'iaviri Von der Porten bu 
ayın son haftas nda şehrimize 

gelecek ve liman vaziyetini 
gözden geçirecektir. 

lzmir liman inşaatının ser
mayedar bir gruba verilmesi 
ihtimali de vardır. 

Tayin 
Şehrimiz ltbalit gümrugu 

başkatibi bay Mahmud Suner 
Ankara gümrüğü müdürlüğüne 
terfian tayin edilmiştir. Bay 
Mahmud Suner, iki buçuk sene· 
denberi lzmir gümrüklerinde 
faaliyetle her kesin takdir ve 
sevgisini kazanmış değerli me· 
mu . larımızdandır. Yeni vazife· 
sini tebrik eder burada da 
muvaffakiyetlerini dileriz. 

Balmumu 
istiyorlar 

Bertin Türkofis şubesinden 
lzmir ,ubesine gelen bir yazıda 
Türk balmumlarına Almanya 
piyasalarında fazla taleb olduğu 
bildirilmekte ve alakadar fir
malarımızın teklif yapmaları tav· 
siye edilmektedir. 

Hanıallar tarifesi 
Gümrük hamalları tarifesi 

komisyonu dün Türkofiste ikin· 
ci defa olarak toplanmıştır. 
Toplantıya gümrük başmüdürü 
bay Seyfi de iştirak etmiştir. 

Hazırlanan raporun lktisad 
vekaletine sunulmasına karar 
veril01istir. 

Araba kazası 
Menemenin Gediz köprüsü 

yanında bir araba kazam ol· 
muştur. idare ettiği arabayı 

Bergarnaya götürmekte olan 
Konya Aksaraylı Karahoca 
oğullarından Ali oğlu Hasan, 
Berııı:amadan gelen otobüslerin 
gürültüsünden ürken hayvanın 
koşınağa başlaması ile araba 
devrilmiş ve altında kalmıştır. 
Hasan ayağıodan yaralannııştır. -
Aydın-Pınarbaşı 
yolunda bir kaza 

Aydın • Pinarbaşı yolunda, 
beyan Mah Salih uğradıilı bir 
etomobil katası neticesi Aydın 
memleket hastanesine kaldırı
larak tedavi edilmiştir. Ka:ı:anın 
vukuu ü:ıerine tahkikata el ko
yan genel savaman bay Şük
rünün yollarda kimsesiz kalan 
bu kadının ailesi efradına !!'ii•· 
terdiği İnsani yardım ve neza
ketle, kadını tedavi eden hH· 
tanenin nöbetçi doktoru bay 
M. Nurinin yaralı bayanı te· 
davi hususunda gösterdikleri 
ihtimam ve fedakarlık her tir• 
takdirin fevkindedir. 
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Son Telgraf Haberleri 

Türkçeye çeviren: R. B. Merci ihtilifları için 
Adliye vekilinin riyasetinde yüksek 
bir mahkeme faaliyete geçecektir 

Rumen 
- !it -

Hayır efendiler ne mavi ne de yeşil 
imparatoru büyülemiş değildir 

~~~~~----·-

Sanatkarları 
geliyor 

lstanbul, 16 (Özel) - Bük· 
Grandük Serjin duduklarını 

yayvanlaştırarak söylediği söz
leri bir sükut takib etti. Bu 
koca salonu dolduran asılza
deJer gözJerindeki müstehzi 
tebessümlerle Aşkirzefi süzü
yor, onun ne cevab vereceğini 
sabırsızlanarak bekleyorlardı. 
Gizli polis teşkilatının şefi dü
ıük omuzunu biraz daha dü
ıürdü. Gözlerini büsbütün yere 
dikerek cevab verdi: 

- Efendiler, ben Sonya An
dreloviç Aşkirzefle on dört yıl
danberi evliyim... Ve ona sa
dıkım •.. 

- Haydi oradan .•• Her halde 
ıenin bu sadakatın beni imren· 
direcek değildir. Nihayet bu
rada bulunanların hepsi Ro
manof hanedanındandır ... Bizler 
yakinen biliyoruz ki imparator, 
imparatoriça F eodorovdanın 
hastalığa tutulduğu altı yıldan
beri hiç bir kadın hiç bir met· 
resini iki aydan fazla muhafaza 
etmemiştir. Şimdi imparatoru 
bu çapkın kıza bağlıyan se
bepler hakkında ne düşündü
ğünü öğrenmek isteriz. 

Aşkirzef dişleri arasından 

ıu kelimeyi savurdu: 
- Belki de çapkınlığı ... 
Aşkirzef dudaklarını ısırdı. 

- Bu kadar nazik ve mah-
rem bir işi nasıl bilebilirim. 
Bu mesele hakkında o kadar 
çok şeyler söyleniyor ki ... 

- Ne gibi şeyler ... Neler 
ıH>yleniyormuf... Meclisin öğ
reamek iatediği de bu ... 

Grandük Serj bu sualle A§· 
kirzefi eyice sıkııtırmıt olduğu 
zehabına düşerek yeğeni olan 
Vdiahda ve diğer diiklere 
baktı. Bu bakışlarda sauki şu 
esrarengiz Katerina hakkında 
daha neler öğreneceğiz gibi 
bir mana vardı. Bütün Rusya
lıların çarını hangi aşk sihri, 
hangi büyücülükle tutabildiğini 
nihayet öğrenebilecekler miydi? 

Aşkirzef grandüklerin fikir
lerine ve ruhlarına nüfuz etmiş 
gibi neler öğrenmek istedik
lerini biliyordu : 

- Bu işte ne sihirin ne de 
büyüklerin rol oynadığını zan
netmiyorum. Meğer ki büyük 
bir aşkın kuvveti sizce sehir
bazhk sayılsın ... 

Grandük Serj hoşnutsuzlu
ğunu ifade eden bir eda ile : 

- Filozofluk yeter Atkirzef 
dedi... Neler duymutsun onu 
söyle ... 

- Asılzade'er meclisinin hu· 
zurunda bu kadar mahrem 
şeyleri açmaktan utanırım. 

Son zamanlarda Prenses Dol
goruki nezdinde çahşan bir 
oda hizmetcisi bana şunları 

ıöyliyordu : 
Grandükler büfön kulak ke

silmişlerdi. Aşkirzef onların 

nıerak duy~ularını son baddına 
çıkarmak ister gibi biraz du
rakladı. Sonra devam etti : 

- Prenses Dolgoruki birgün 
mavi bir rop geymişti. Çıplak 
omuzlarının müdevverliğini mey 
dana koyan fazla dekolteli bir 
rob ... imparator o gün sofrada 
prensesin bu robuyla enfes bir 
güzellikte olduğunu söyledi. 
Ertesi günü Katerina Dolgo
ruki yeşil bir rob geydi. im
parator bu değişiklikten hay
rete düştü. Ve yeşil rengin 
prensesin rengini daha çok 
soldurduğunu, mavi giyeceği 
yerde onunla alay edercesine 
her şeyi bildiğini, yalnız rob· 
lardan, kadın modalarından 
anlamadığı cevabını verdi. Ve 

o da hizmetçisine emir vere-
rek on gün sırayla yalnız ye
şil elbiselerini hazırlamasını 

tenbih etti. 
- Peki sonra ... 
- Hepsi bu kadar efendim ... 
Grandük sinirli sinirli hay

kırdı: 
- Bizimle alRy mı ediyor· 

sun Aşkirzef? Böyle bir işte 
bu manasız hikayenin ne yeri 
var? Yoksa yeşil rengin im
paratoru teshir ettiğini mi iddia 
edeceksin? Aşkirzef işmizazı 

andıran bir tebessümle muka· 
bele etti: 

- Hayır efendiler ... Ne ye· 
şil ne de mavi... imparatoru 
teshir eden renkler değil, bu 
küçük kızın her gün değişen, 
hergün şekilden şekle giren 
kaprisleridir. . . Rica ederim 
efendim, bir kerre tasavvur 
ediniz: Rusyanın kadiri mutlak 
sayılan imparatorunu, onun 
önünde her şeyi eğilten irade· 
sini tasavvur ediniz. Sonra ço
cuk denilecek bir yaşta olan 
bu kedını gözönüne getiriniz .. 
Onun imparatora kafa tuttu
ğunu, arzularını yerine getir
diğini, Ruslara hakim olan 
adamla oynadığını düşününüz. 
Bu durum Samajeste için de 
bir eylencedir. O da hükmet
meğe çahşan mini minisiyle 
eylenir. Onun gülüşleriyle gü
ler. Sa Majeste de kendi itaat 
ve inkıyadında ve Prenses Dol
gorukinin fantazilerinde ~ir 
ne§e Kaynağı bulrnaktlldır. iş
te bu aşkın uzamasındaki sır 
bundan ibarettir,. 

Granaüklerden biri Aşkir· 
zefin sözünü kesti: 

- Dediklerin doğru .ise bu· 
nun çok sürmemesi lazımdı. 
Baba mini minisile eğlendikte.-ı 
sonra onu sütnınesinin yanına 

yollar. 
-- Evet Prenses Dolgoruki 

bütün çocukJuk cazibeleri ile 
birlikte olgun bir kadının ba
siretini ve uyanıklığını da lafı· 
yor. Kuvvetinin sebeblerini de 
biliyor ve bunu kendi arzusuna 
göre kullanıyor. Çocuklukları
nın imparatoru usandırmağa 

başladıgını hissedeceği gün, 
bambaşka bir kadın olacaktar. 
Bundan şüphe etmeyiniz. Yal
nız bu j{ün daha gelmemiştir. 
Sonra efendiler liitfen daha 
birşeyi, pek küçük birşeyi unut
mamak tenezzülünde bulunu· 
nu7.. 

- O da ne İ!niş bakalım? 
· - Onlar birbirlerini seviyor
lar. Hakiki ve müsavi bir aşk 
ile ... 

Verilecek kararlar kat'i olacak ve en çok 
bulunacaktır bir ay içinde verilmiş 

ANKARA 16 ( Yeni Asır Muhabirinden ) - Merci ihtififlarınıo hal şekli hakkında adliye 
bakanlığınca hazırlanan bir kanun liyıbası Kamutaya verilmiştir. Bu liyıhaya göre Adliye bakanının 
reisliği altında yüksek bir mahkeme kurulacaktır. 

Bu mahkeme, hakimlerle idari makam ve merciler arasındaki ihtilafları tetkik ve karar vermek 
salahiyetini haiz olacaktır. Bu gibi pürüzlü ifler hakkında verilecek kararlar için konulan müddet 
en çok b;r aydır. -

Yüksek mahkemenin vereceği kararlar kat'i olacaklar. Halkın sürüncemede kalan işlerinin halli 
ve takibi için bu mahkemeden büyük faydalar umulmaktadır. 

ANKARA .16 ( Özel ) -:- Bayrak layihasının kamutayın yarınki celsesinde kouşularak kanuniyet 
haline gelmesı muhtemeldır. 

Konuşmalarda müşküller 
Belçikalılar, lngiliz yardımını F ran
sanın yapacağı yardıma tercih 

ettiklerini söylemeğe mecbur kaldılar 

R (D E) - Italyan resmi gazetesinde, Arnavutluğun 

k 
oma.'k k~lkınması yolunda sarfedilmek üzere 1,000,000 Ster-

reş operasının meşhur sanat· 
karlarından kıymetli bir Trup 
bu hafta şehrimize gelerek 
Fransız tiyatrosunda iki konser 
vereceklerdir. 

Firavun mezarı 
bulundu 

Kahire 16 ( Ô. R) - Profe· 
sör Hasan bugün yeni bir fi. 
ravun mezarı daha bulmuıtur. 

Isveç kralının 
ziyareti 

Paris, 16 ( Ö.R ) - bveç 
kralı Elize sarayında Cumhur 
başkanı Lebrönü ziyaret etti. 

Flandin 
intibah dairesindt 

Cenevre, 16 (Ö.R) - Flan
din iotihab dairesine gitti. On 
üçlerin toplanhsından sonra 
on sekizlerin toplanmasına lü
zum görülürse Cenevreye gi· 
decektir. 

Vatikan 
Faaliyete geçti 
Londra 16 ( Ö. R) - Dey· 

li Ekspres gazetesine göre Va· 
tikan, Habeşistanda sulhun te-
mini için nufuzunu kullanmak 
üzera Bern mümessiline Cenev· 
reye gitmes'ni emir etmiştir. 

idam 

e onomı d k' k . t' tm' ti 
ı. l'k b' · tikraz verilmesi hakktn a ı araraame m ışar e ış r. 
ın 1 ır ıs 000 S l' 'k d' 'I Bu istikraz on yıllıkbr ve yılda 90, ter ınh te ıye sureti e, 

faizile birlikte on iki yılda ödenecektır. 

Istanbul, 16 (Özel) - Amerikada çıkan Nevyork Taymas 
gazetesi, Boğazlar meselesi etrafındaki tezimizin kuvvetli 
olduğunu, Türkiyenin sulh siyasetinden bütün dünyanın emin 
bulunduğunu, bu itibarla talebimizin yerme getirileceğini 
yazmaktadır. 

TAYYARE Bugün Her Seansta 
Roman yada çıkan gazeteler bilaistisna Boğazlar hakkındaki nota· 

mızla meşgul olmaktadırlar. Dost memleketin umumi efkarına tercü 
man olan gazeteler, Romanya hükümetinin Boğazlar hakkındaki 
talebimizi tasvib edef'ek lehinde 'ey kullanacağını beyan 
ediyorlar. 

SINEMASI TELEFON 3UH 

Aylardanberi beklenen - AyJardaoberi sorulan senenin en muhteşem filmi 

Königsmark 
Er LANDI - Pierre FRESNA Y - John LODGE - Jean MAX - J. YONEL 

1;~BUCOURT - Georges PRIEUR • Andre DUBOSC gibi en t~nını;nış Fransız 
J. artistlerinin büyük bir kudretle çevirdikleri heyecan dolu nefıs bır eser 

Derin ve ince bir aşk - heyecanlı bir mevzu - Taç ve taht için işlenen cinayetler 
sarayların iç yüzü ve saray entrikaları 

------~A~y·r-ıc_a...;;:~T~ür;.:k•ç·e~so~.z~'=ı~ü~F~OX dünya havadisleri _ .. 
SEANS SAATLARI : Dikkat : Königsmark filmi uzun oldugu ıçın seans 

saatları şöyle tesbit edilmiştir 

Hergün 14-16-18,30-21 cumartesi ve pazar günleri 12 de başlar 

,~ ............................ --~-

Sovyet hududuna tecavüz 

Mançuo '.müfrezeleri 
Sovyetlere ateş açtılar .. 

Moskova, 16 (Ö.R) _. Tas ajansi bildiriyor: 
Kabaroftan gelen haberlere göre, beş silahlı askerin refaka· 

tinde yedi Mançuo, 10 nisanda Osuri nehri üzerinde Motujoki 
adasına giderek odun kesmeğe başlamışlardır. 1865 Pekin 
muahedesi mucibince bu ada Sovyet arazisine dahildir. 

Bir Sovyet müfrezesinin yaklaşması üzerine Mançuo askerleri 
adadan çekildiler. 15 nisanda bir müfreze yine bu adaya 
yaklaşarak Sovyet askerlerine ateş açmışhr. Fakat Sovyetlerin 
mukabelesi üzerine çekilmiştir. 
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-129 - YAZAN : Mlşel Zevako 

Alis, beni bu alçaktan kim kurtara
cak ~iye bağırıp diz . çöktü 

-· Bunun üzerine vicdanında 
kopan fırtına coştu. Dişlerini 

gıcırdatb. Papasların hınçkı
nklarını duymamaları için elle
rini ısırdı. Kendini yatağına 

atarak yorganı başına çekti: 

1 

- Onun sefil ruhundan bana 
ne? Varsın aşıkları olsun? Ha
fiyelik ettiği için namussuzlu
ğun en aşağı derecelerinde 
dola sın. Bence ne ehemmiyeti 
var? Alis Alisi neredesin Alis? 
Seni istiyorum ve seni sevi· 
yorum! 

Diye söyleniyordu. Yavaş 
yavaş güneş battı, Pani Garola 
önüne bakarak kollarını çap
rastvari göğsünün üzerine ko· 
yarak yemekhaneye girdiği 
zaman genç papaslar çehre· 
sinin ölü benzi gibi sarardığı· 
nın farkma vardılar. Yürüyen 
bir ölü idi. 

Gece oldu. Pani Garola 
arkasına siyah bir manto ata
rak manastrın kapısını açtır
mağa gitti. Kırmızı suratlı, iri 
vücudlu bir papas olan kapıcı 
feneri yakarak çıngrakla bera-
ber verdi. gülerek: 

- Geceleri böyle sokakları 
dolaşmaktan ve cadıya rasla
maktan korkmuyor musunuz? 

Dedi. Pani Garola başını 

salladı. Kapıcı yine: 
- Şeytan yahut cadı latif 

bir kadın şekline girmiş olsa
lar bile yine korkudan ödüm 
patlar .. 

Sözlerini söyledi. 
Pani Garola fenerle çıogı

rağı aldı. Kapıcı gülerek ma
nasbrın tekrar kapısını kapar
ken sokakta çıngırağın madeni 
sesi ve: 

- Kardeşlerim, ölmüşlerini

zin canı için dua ediniz. 
Diye bağıran papasın sesi 

işitiliyordu. Pani Garola Sen 
nehrini geçti. Her gece gelişi 
güzel yollardan gidiyordu. O 
gece ise, doğruca Luvr sara
yına doğru giderek yakın so
kaklarına daldı. Biraz sonra da 
Lahaş sokağına gelmişti. Hemen 
yeşil kapılı evin karşısında ve 
bir saçağın altında gizle
nerek bekledi. Böyle giz
lenişi ilk değildi. Ekseri 
karanlık gecelerde Paris içinde 
hayali dolaştıktan sonra buraya 
geliyordu. Yalnız hıçkırıktan 
başka bir şeyi olmıyan Papasın 
sesi işidilmeyordu. Lahaş soka
ğına geldiği zaman fenerile 
çınkırağım yavaşça yere bıraktı. 
Eve girmek isteğinde bulunu
yordu. Manastırdan, buraya ge-

. linceye kadar geçen zaman 
içinde Alisc söylemek istediği 
sözler kafasında idi. Pek sade 
bildiği kapının tokmağını çalmak 
kadar müşkül bir şeyle kar
şılaşıyordu. Tereddüd içinde 
dıvardan aşmak veya çt!kilip 
gitmek daha iyi mi? Diye dü
şünürken kapı açıldı... Bir fı
sıltı oldu ... Papas donmuş kal
mıştı. Korktuğu şey başına 
geldi. Gayet hararetli ve is
tekli öpücük sesini işitti. Kapı 

açılır açılmaz erkek gözden 
kayboldu. Bu adam Kont dö 
Mariyak idi. 

Pani Garo!a karanlıklar için
de kaybolan adamı takip ede
rek: 

• - Mutlak sevgilisidir!. Şimdi 
sevinç.le gidiyor. Ya ben, ne 
kadar zavallıyım!... 

Diye homurdandı. 
Bir Saat sonra tekrar kapıya 

yanaştı. Tokmağı vuracağı es
nada kapı tekrar açıldı. Pani 
Garola ancak dıvara yaslana
cak kadar vakıt bulabildi. 

Evden bir erkek daha çıkmıştı. 
Çabucak uzaklaştı. Bu da 
Mareşal Hanri Damajildi. Pa .. 
pas bunu tanımadı. Tam kapı
nın kapanacağı bir sırada ka
pıyı iterek bahçeye girdi. Han
riyi kapıya kadar götüren ih
tiyar Lora öyle korkak kadın
lardan değildi. 

Birdenbire Pani Gamlayı 
tanıyarak gülünısedi. Alis için 
görünüşte pek şefkatlı olan bu 
ihtiyar kadın mukavemet gös· 
termeye ve "imdadl,, diye ba
ğırmağa yeltendi ise de kolun
tutan papas: 

- Susl 
Dedi. 
Mareşal Hanri evden çıkbk

tan sonra Alis Dö Lüks bir 
sırrın gizli tutulması içiu tehdid 
karşılığı olarak Jan Dö Piyenle 
kızının muhafazasına razı oldu
ğundan çok milteessirdi : 

- Beni bu alçaklıktan kim 
kurtaracak ... 

Diye bağınp diz çökmü~ 
Pani Garola bu üzüntülü 

sözleri işitmis olduğundan: 
- Ben! 
Cevabını verdi. 
Alis, bu ani sesten korktu, 

bir sıçrayışta ayağa kalkb. Bir
denbire karşılaşbğı ilk sevgilisi 
Pani Garolayı tanıdı. Kilisede 
yapbğı hakaretten sonra piş
man olduğunu sanarak heye• 
canını yatıştırdı. Gfilümseyerek: 

- Siz, Kleman!... Baradası
nız ha!... Söylediklerimi işitti
niz öyle mi? Kilisede giister
miş olduğunuz o şiddet şimdi 
merhamete münkalib oldu de
ğil mi? Ahi Kleman, dünyada 
beni azaptan ve diğerlerinin 
elinden kurtaracak bir adam 
varsa o da sizsinizl 

Dedi. 
Alis hu s6zleri tatlı tatlı 

söylerken Pani Garola içeri 
girdi. Kapıyı kepadı. Tok bir 
tavırla ve fakat içinde yanan sev 
da ateşiyle kavrularak dinledi. 
Pani Garola: 

- Buradan 
kimdir? 

çıkan adam 

Diye sordu. Alisin gözlerin
de galibiyet ışığı parlamıştı. 

Pap~s kıskanıyor, demek ki, 
kendisini hala seviyor. Bu sev
gi onun için bir kurtuluştu: 

- Bu adam bana pek bü
yük bir hakarette bulundu. 
Zannederim ki, siz de bunu 
anladınız. 

Cevabını verdi. 
- ismi nedir? 
- Mareşal Haori dö Da-

moyil ! 
- Aşıklarmızdan biri değil 

mi? 
Alis derin bir nefes alarak 

ellerini bitiştirdi : 
- Kleman! Yüksek kalpli 

olunuz .. Yoksa evimde bulun
manızın hikmetini anlayamıya
cağım. 

Papaz ked;sini zorlukla tu
tabildi. Alisi derin bir sevgile 
süzdü. Şimdi bu kızı eskisin
den daha güzel buluyordu. 

Alis, papazın elini tutmf\ğcs 

ccsar et ederek: 
- Kleman artık bana geldin, 

beni üzüntüden kurtarmak is
tiyorsun değil mi? Bilsen çek
tiğim ıstırab ne kadar acıdır. 
işte size son bir misal daha ... 
iV are.şalin benden ne istemek 
için geldiğini bilmek ister mi
siniz? 

Dedi. 
Papas bu sözden müteessir 

oldu. Çünkü evdası coşmuştu. 

Göz.leri karardı. Alisin sözle· 
rini isitmemis 2'İPİ: 

· rliğine doğru 
Irak ve Suudi Arabistan 
arasındaki anlaşmanın başlıca 

maddeleri - .Yemenin vaziyeti 
. Bağdad'dan Taymis gazeıe-

sfoe •bildiriliyor: " 
Irak · ve Suudi Arabistan 

ar~sıodaki kardeşlik ve ittifak 1 

faydalanmalarının da önüne ' 
·geçecelder. 'Kendi tebaala-
rının komşu devletteki is
yan hareketine iştirakini mene-

decek \'e topraklarına sı
ğınan asileri hemen silah
larından ayıracaklardır. 

1 

iki taraf ta Yemen 
kralının bu. muahedeye 
girmesi için çalışacaklardır. 

Bundan sonraki maddeler, 

Bir Jıak tipi ye Irak petrollamun bulunduğu salta 
muahedesinin kararlaşmış şekli iki tarafın karşılıkh olarak bir· 
burada bütün bir hoşnutlukla birlerine asker ve kültür be-
karşılanmış ve bu, arap birli- yetleri göndermeleri hakkında-
giae doğru atılmış ilk ve ger· dır. Her iki devletin dışarıdaki 
çek adım olmak üz.ere telakki konsolos ve mümessilleri ica· 
edilmiştir. hında, diğer tarafın menfaat-

Bu muahedeye göre iki ta· lerini de koruyacaktır. 
raf kralları birbirlerinin toprak Bu muahedede ne Milletler 
bütünlüğünü korumayı, birbir- cemiyeti paktına, ne de lngiliz 
lerinin menfaatine uymıyacak Irak ittifakma uymayacak hiç 
şekilde üçüncü bir parti ile an- bir madde bulunmıyacaktır. 

PALYAÇO 
Temsili dolayısiyle 

bir dilek . ' 

'Madam Lenskaya yahut ba· 
.. y.ı~ Elen Mahir, Rus opera 
'sa)lnelerinin bu eski sanatka
rının ehrimizin musiki haya· 
tına yapmakta olduğu hizmet 
biç te küçük görülmemelidir. 
V:akıt vakıt baıı guruplarla 
bi~leşerek verdiği musiki ziya
fetleri bu işten anlayanlar üze· 
rinde iyi tesirler bırakmakta 

ve lzmir gazetelerinde samimi 
tenkitlere farsat vermektedir. 

Madam Lenskaya, son sene
lerde umuma verdiği müsame
reler programına garp musiki 
ve temaşa aleminin şaheser

leri olan büyük operaların 
birer perdesini de ilave etmek
tedir. işte bunlardan birini 
geçen akşam Elhamra sinema
sında gördük. 

Yalnız lzmir değil bütün 
Türkiye operalara hesrettir. 
iyiyi ve güzeli pekala anlıyan 
halkımız bir çok dünya lisan
lanna çevirilen büyük opera
ların kendi lisaniyle terennüm 
edildiğini görmek ve işitmek 
ister. Halkın ve devrimin bu 
ihtiyacını bilen hükWııet mer• 
kezimiz memlekette bir opera 
kurmak için bir zamandan beri 
çalışmakta ve bir mütehassıs 
bu işle uğraşmaktadır. 

1 

kabiliyetleri istihfaf edilmeme· 
lidir. 

işte geçen ak am, müzik ve 
koro unsurJarıodan mahru 
olarak temsil edilmek istenilen 
yeni neslin güzide bestekin 
(Leoncavallo) nun meşhurualem 
eserinde bu iddiamız tamamile 
sabit olmuştur. Elhamranm her 
zamanki dekoru içinde temsi
lin elemanlan ve bunların giy· 
dikleri kostümler fena değil· 
di. Fakat koro heyetinin zayıf· 
liği ve oyun esnasındaki bazı 
laubalilikler, muvaffakıyetle. 
okunan ( Palyaço ) nun meşhur 
parçasına bile halkın dikkatini 
çekemedi. Perde Palyaçonun 
hmçkınkları üzerine kapanma· 
sına rağmen hassas halk (. 
kışlarını kıskandı. 

Bizim kanaahmız şudur ki, 
madam Lenskaya gibi ça -
maktan ydmaz ve yoru'maz 
bir san'at aşıkı, etrafına ciddi 

laşma yapmayı ve arada bir iki taraf bir yıl içinde aşa- , 

Kazanç vergisi kanunu yeni 
şeklini alırken bir maddesinde 
ecnebi truplarına konulan te
kaHfin yüksekliği hariçten ope
ra kumpanyalarının memleke
timize gelip temsiller vermesini 
imkansız kılmıştır. Halkın ope
raya olan iştiyakını tatmin ede
cek bir teşekkülün mevcut 
olmayışı Madam Lenskaya'nın 
garp lisanlariyle temsil ettiği 
(Palyaço) operasına bir çok 
musiki ve temaşa sevenleri 
topladı. 

an'at severler toplarsa mem
lekette bir varhk gösterebilir. 
Yoksa geçici heveslerle bu 
varlık temin edilemez. Madam 
Lenskaya temsil edeceği ope· 
ralara (milli) bir istikamet ver
mek teşebbüsüne girişirse etra· 
fında birçok değerli müzabir
ler ve parlak istidadlar bula
cak ve sayın madam bu su· 
retle kendi yüksek kabiliyetini 
kolayc~isbat etmiş olacaktır. 

ihtilaf çıkacak olursa bunu ğıdaki maddeler üzerinde bir 
dostça konuşmalarla kotarmayı anlaşma yapmayı da teahhüd 
kabul etmektedirler. Bundan ederler: 
başka üçüncü bir devletle barba 
yol açabilecek bir badistnin de 
barış yoliyle yabşbrılmas1 le· 
abhüd edilmektedir. 

iki devlet, kendi hudutları 
içinde bir takım isyanlar çıkhğı 
zaman, karşılıklı olarak bunu 
bertaraf etmeğe çalışacak ve 
asilerin iki taraf topraklarından 

ikamet ve pasaport mesele• 
leri; ekonomik, finansal ve 
gümrük işleri; muhabere ve 
muvasala vasıtalarının organize 
edilmesi. 

On sene müddetle muteber 
olacak olan bu muahedenin 
parlamentonun yarın tasdikin
den geçmesi bekleniyor. 

Dünya gürültüsünden 
ak istiyen güzel kız 

Londranın meşhur sahne ar· nın en şimalindeki Hibrid ada· 
tistlerinden Doroti Dikson dün- landır ve bunlardan üç tane-
yanın üzüntü ve tasalanndan sini lngiliz hükumeti satılığa 
kaçıp uzakta kalmak için bir çıkarmış bulunmaktadır. 

ada satın almağa kalkışmışbr. Mis Dikson burada istediği 
Bakın gazetecilere ne diyor: işsizliği tam manasiyle bula-

- Bu düşüncem belki de caktır. Arkadaş olarak sayısız 
size delilik gibi gelir. Fakat deniz kuşuyla bir kaç koyun-
insanın sessiz ve ıssız bir yere dan başka bir şey göremiye-
çekilip bakışını dinlendirmek cektir. 
ihtiyacını da inkar edemezsiniz - Vakit bulur bulmaz gidib 
ya!.... bu adalan göreceğim. Galiba 

Güzel matmazelin satın al- bunlar tam da benim istedi· 
mak istediği adalar Britanya· ğim ideal yerdirl diyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Size bir teklifte bulan· - Alis, çocuğumuzu gördüm. 

mak üzere geldim... Hatta bugün gördüm. 
Sözlerini kekeledi. Genç kadın derhal sarara• 
Alis anladığı hakikat karşı- rak titredi: 

sanda tok tavırla : - Çocuğum nerede 1 Söy· 
- Bir teklifte bulunmak mı? leyiniz! Mademki biraz merba-
Diyordu. Papas da düşünü- mete geldiniz. Öyle ise ölmllt 

yordu. " Metresim olunuz. Ben sandığım yavruyu kucaklayayım. 
de mektubu size verebilirim. ,. Sözlerini mırıldandı. 
demek istiyordu. Fakat bir - Size evvelce söylemiştim. 
türlü ağzından çıkaramıyordu. Çocuk bir manastırda terbiye 
Daha doğrusu, mühim bir sç • ediliyor. 
beb onu söylemekten menedi- - Parisde birçok manastır· 
yordu. lar vardır. Bunlar da kale gibi 

kapalıdırlar. Şu halde beni 
Pani GaroJa, kendisinin Ali- daha ziyade üzeceğiniz anla-

sin sevgisile yaşadığını, her şılıyor. Nerede ve hangi ma-
ne kadar bir manastıra kapan- nastırda? Ana kalbi ile c.lay 
mış ise de bunun da pek bey- ediyorsunuz? 
hude olduğunu anlamakta ge- Derin bir sevinçle titreyen 
cikmemişti. istediği şey ölün-
ceye kadar sevgi idi. papas : 

- Acaba hakikaten çocu· 
Hafiye kız söze başlıyrak ğunu sevecek mi? 
- Bir teklif ha... Nasıldır? 

Söyleyiniz bakalım! Diye düşünüyordu. Yavaı 
- Bir teklif mi dedim? yavaş cevap verdi: 

Affediniz. Zihnim pek perişan.. - Onu bugün gördiım Alis. 
Size söylemek istediğim şey- Bana ne söylediğini bilir misiniz? 
ler var. Bahtsızım Alisi Her çocuğun bir babası var da 

Diye acısını döküyordu. Kal- benim neye babam yok diyordu. 
binde canlanan yeni bir iimidle: -Son• Var-

Gerçi madam Lenskayanın 
trubu amatörlerden vücut bul
muş olduğu için fazla tenkide 
tahammülü olamaz. Fakat biz 
görüyoruz ki madam Lenska
ya'nın etrafına topladığı he
veskarlar her müsameresinde 
başka başka şahıslardır. San'at 
aşkıyla çalışaçak amatörler bu
lamıyor olmalı ki temsillerde, 
mahdut elemanlardan başka 
sahne üzerinde san'atkar ve 
san'at eseri görülemiyor. 

Bilindiği gibi operalarda en 
ziyade göze çarpan iki unsur 
vardır. Birincisi: Müzik, diğeri: 
(Koro) heyeti... Evvelki akşam 
bu iki unsurun her ikisi de 
yok denilecek kadar zayıfb. 
En muvaffakıyetli pasajlarda 
bile müzik pek korkak ve pek 
muhterizdi. Yalnız bir iki ele
man enstrümeut'in sesi işitili

yordu. Bilhassa madam Lens· 
kayanın parçalarında, müzik 
artisti değil, artist muziği idare 
ediyordu. Esasen bir opera 
orkestrası olmıyan müzik kafi 
derece prova da yapmamışlı. 
Zavallı orkestra şefi hakkıyla 
terliyordu. . 

Koro, Palyaço'nun bir per· 
desini -bir sesle- idare edecek 
kadar olsun pişmemiş bir halde 
ortaya çıkıyordu. Sesler falso 
ve ahenksizdi. içten gelen bir 
sanat aşkıyla prova edilmediği, 
yalnız işin alayına bakıldığı 
gözle görülüyordu. 

Halk çok bassasdır. Gerçi 
bir amatör heyetinden yüksek 
sanat beklenemez. Fakat onun 
yapabileceğini kestirdiği her 
şeyi de ister. Garbın büyük 
sahnelerinde, yüzlerce kiş;Iik 
orkestranın idaresinde ve yüz
lerce koro refakatinde yüksek 
artistlerin ibda ettiği operaları 
görmivenlerimizin bile anlayıı 

~ -- ... -·· 

• • ••• 
Nazillide 

Spor hareketleri 
Nazilli, ( Özel ) - Nazillide 

gençlik ve spor hareketleri eyi 
bir düzen üzerinde yürümekte
dir. Halkevi bütün memleket 
gençliğini kucağına almakta, 
kültür, musiki, avcılık ve beden 
terbiyesi gibi gençliğin muhtaç 
olduğu sabada çalışmalarını 

günden güne inkişaf ettirm\!k
tedir. 

Sık sık konferans ve müsa-
mereler tertip eden ev, avkat 
Sami Kutluğun başkanlığı al· 
tında muvaffakiyetli adımlar 
atmakta, noksanları ikmale ça· 
lışmaktadır. 

Spor işlerine bu günlerde 
oldukça hız verilmiştir. Kasaba
nın mevcud üç kulübü arasında 
hiç bir ayrılık olmayıp bunlara 
gençler birliği nazımlık yap· 
maktadır. Spor hareketlerini 
idare eden koopzratif direk
törü Rıfat ve Fuat Tapıcı 
memleket sporunu ilerlet
mek ıçın eyi bir azimle 
çalıştıklarından Nazilli sporu
nun Aydın mıntakası içinde 
ötedenberi muhafaza ettiği eyi 
mevkii daima dde tutacağl 
şüphe edilmemektedir. 

Ziraat vekili 
Sökedeıı geçti 

Söke, 16 (Özel)- Nazillide 
tetkiklerini bitirip Muğla ha
valisine gitmiş olan ziraat vf'kili 
bay Muhlisin Selçuk istasyo
nuna inmek üzere şehrimiıden 
geçeceği haber alınmışbr. Ve
kil bugün beklenmektedir. ,. 

Satılık çocuk 
arabası 

Gayet az kullanılmış 120 
lira kıymetinde modern bir ' 
çocuk arabası gayet ehven 
bir fiyatla satılıktır. 

Taliplerin : Gazi Bulvarın
da silahçı Salim hanında oda· 
cı Mehmet faike müracaat-
ları. 1-5 S 4 
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içtimai tetkikler : 

Muhtelif tarih devirlerindı~ Kamutayın bugünkü toplantısında 21 Nisan 
kadının hukuki tekaınülü Başbakan boğazlar notası etrafında önemli bir söylev Ad• •Ah ba 

1 1 • tt l kadın verecektir. Devletlerin cevabı mayısta bekleniyor ıs a 
s amJye en evve _ ı:a, tıua/t /inci saı•Jada - tai oaZAl'ından Çanakkalenin ltalyaya karşı alınan mOtıe· bu tarı•hte 

Golvolar zamanında 
F~~dalitede kadın 
~~-------------Yazan : Handan Sermed Ertun; 

-3-

Mısırda kadın - Islamiyetia 
zuhurundan eYYel Mısırda ka
dınlar hemen hemen erkeklerle 
müsavi haklara maliktiler. Ka
dınlar zıraata karışmıyordu, fa
kat evlerinde bi kim bir vazi
yette idiler. Bunları tabii ( Hi
yeroglif ) lerle anhyoruz. 

Asil bir anadan dünyaya 
i'elmişlerse çocuklar babaları
nın değil annelerinin ismini 
ahyorlard1 . Meşru bir kadından 
doğan bir kız çocuk müstefri
şedt=n doğan oğlanların üzerin
de im tıyazlı haklara malikti. 
Kadının üzerinde erkeğin hiç bir 
hakkı yoktur. Kaza hakkını 
kullanırken kadm erkeğinin 

vana başında idi. 
. Gol\'alar zamanında kadıo:
Go valar zamanında zevcatm 
t""addüdü hala hükmünü sür
mekte idi. Kocası kadmın ha-
yatma bile tasarruf edebilirdi. 
llk zamanları, kocalan ölünce 
kadmlar diri diri ateşe atılırdı. 
Sonraları bu usul terk edildi, 
fakat herhangi bir suretle ko· 
canın ölümünün sebebinden 
şüphe edilirse kanlar esir 
mevkiine indirilirdi. Kız evle-
nirken babası kızma ayrı, kı
ımı alan erkeğe ayrı para 
verirdi. Bu suretle kız kendi
sine verilen paraya tasarruf 
edebilirdi. ( Cermen ) lerde 
ve ( Frank ) larda kadının 
hakkı hayatı ( Golva ) lara 
nazaran daha fazla tanınmıştı. 

(F eodalitc) kadının mevkiini 
sureta değiştiriyor. Fakat ka-
dının çok aleyhine olan madde· 
leri de kanuni mevzuatı ara-
sına geçirmekten geri kalmıyor. 
Karun dahi olsa bir baba kı· 
zını evlendirirken ona cihaz 
olarak ancak gönlünden kopanı 
veriyor ve kız buna mukabil 
bütün veraset hakkmdan fera-. 
&:at ettiğine dair bir senet ve
rıyor. 

Maamafih kadın ve erkek 
hukuku arasındaki bu müsa-
vatsızlığı araştırmak içi_?. o ka
dar eski zamaulara gıtmeye 

biç te Jüzum yok. lsveçte az 
vakıtlara kadar, kadın ömrü
nün sonuna varıncaya kadar 
evlenemezse gayri reşit ad4o-
lunurdu. Evlenme suretiledir ki 
kadın rüşte erebiliyordu. 

Bu telakki kadın ve arkeği 
birbirinden bu kadar ayrı gör-
mek nakisası devrin yalnız 
hukukşinaslarında değil, müte-
fekkirlerinde, filozoflarında da 
kökleşmişti. 

Mavzuatı hıristiyanhk dini
ninkine çok benziyen ve eser
lerinde muhafaza ettiği safiyet
ten ! dolavi (ilahi!) unvanını 
kazanan ·(Eflatun) bile bar 
eserinde yana yakıla: "Esir
lerle sahiplerini, daha fenası 

karılarla kocalannı ayni mev
kide görmekten müteessir ol
duğunu,. söylüyor. 

Eflatun bu kadarla da kal
mıyor: "Hatta kadana karşı 

aşk his inin bile bir erkek 
için zillet olduğunu. kadanlara 
karşı zaaf duymak esirlerin 
karı olduğunu,. söylüyor. 

3 - (Esclavage) devrinden 
sonra (Servage) devri geliyor. 

Servage devrinde hukuk 
noktai nazarından büyük bir 
fark göze çarpmaz. Yalnız, 
(Esclavage} devrinde esirler 
ferd olarak tedavül ederlerken 
(Senage) devrinde toprağa 
merbut demirbaş e~ya gibi 
toprakla beraber bir sahibin 
elinden diğer sahihin eline 
g~yor. Derebeyleri esirleri 
ıibi. kullarının hayatına ta-

sarruf etmekte devam edi-

yorlar. • 
4: {Salariat] ücretlilik devn: 

Bu devirde aristokrat sınıfın, 
derebeylerinin haricindeki halk 
tabakası, hukuki vaziyetlerini 
biraz daha düzeltmeğe muvaf
fak oluyorlar. Çahşbklanna 
mukabil bir ücret ahyorl:ar •. Ar
bk derebeyleri kendılennce 
mücrim addettikleri esirleri ha
yatları b hasına cezalandırmak 
hakkını kaybetmiş bulunu>:or
lar. Hukuki mevzuat bu bıça-
re tabaka aleyhine biraz daha 
meylediyor. Ücretliler korun~
yor. Onlara insaniye yakın hır 
hayat temin ediJiyor. Onl~~a 
idari ve siyasal haklar verıli· 
yor. Onlar da diğer hemcins
leri gibi mensub olduktan mem• 
leketin idare işlerine karışı
yorlar. 

* • 
işte asrımıza, yaşadığımız bu 

devre kadar aürnklenip gelen 
hukuki ayrılıklann hepsi bu 
devirde tahakkuk etmit bulu-
nuyor. Bu devirde ~ü~ !': esir 
diye cinsi muhtelıt ıkı ınsan 
zümresi yoktur. Aynhk kendini 
başka bir cepheden göstermeğe 
başlamıştır: H~r . erk.ek .cİ!1Bİ 
ve esir kadm cınsı dıye ıkıye 
bölünen akat bir uzviyet bize 
tarihten bütün çirkinliği, bütün 
iğrençliği, bütün çirkefliği ve 
acıhğiyle sıntmaktndır. 

Bu ve bundan evvelki dev
rin en büyük vasfı mümeyyizi, 
elinin, hukuki me'7.zuabn ye
gane ilhamcısı olmasıdır. 

Gerek lsliim, gerek Hristi
yan dini, salah bulmıya yüz 
tutan kadının hukuki vaziye
tini bir hamlede eskisinden 
bedter bir bale indirmiştir. 
Halbuki, dini, yani sun'i un-
surlarla idare · edilemiyeceği 
bugün bütün (Sociologue) lann 
kabul ettikleri bir bedabettir. 

Dinden ilham alınarak kadın 
ailenin içinde esir, ekonomik 
hayatta esir, kadın idari ve 
siyasal noktadan ıfır menzile
sine indirilmiştir. 

Kadın ailenin içinde erkeği
nin ihtirasını tatmin etmeğe 

yanyan bir dişidir. Kadın an• 
cak nev'iyet ve cinsiyet mese• 
Jelerinde aranan bir unsurdur. 
Kadın içtimai vaıifeviyet üze-
rinde erkekle, terbivevi ve 
dimaği müşterek bir hayata 
dahil olmak salahiyetinden 
mahrumdur. 

Bu mahrumiyetle beraber bir 
çok içtimai mazarratlar ken
disini göstermeğe başlamıştır. 
"Faidelenemiyen genç kız gayrı 
sıhhi, gayrı ahlaki bir surette 
.ıevkleniyor. Dimağile çallşa
mıyan sinirlerile eğleniyor .. ., 

Cemiyet uzviyetinin yarall 
olan kadın atıl, vazifesizdir. 
Bir uzviyet ikiye bölünüyor: 
Bir kısım faal, daimi harekette .. 
Bir kısmı atıl, daimi sükünette ... 
Vazifesiz uzuv, tabii tekamül 
edemer.. Mütemadi tedenni ve 
inhitata uğrar. 

Bu valnaz lslam cami.ısıoda 
böyle' değildir. Bütün dünyada 
böyledir. Haristiyanhk, kadın
lardan büyük propagandacı 
bulamadığı halde onlara karşı 
nankör davranmış, insanlık te
lakkisinde kadınları kadro ha· 
rici bırakmıştır. ... . 

işte bu inhitat, bu. vaıı~e~ı
yetsizlik, dimağı yerme sınır
lerile meşıul olmayı, insaniyet 
listesinde kadro harici edilmeyi 
kabul etmiyen bir çok kadınlan 
harekete getirmif ve ( femi
nisme ) vücude gelmiştir. 

- Sonu l'ar -

muhtemeldir. Türkiye tarahn· tahkim edilmesi bir Tilrk me- hit cephe bunun bir ifadesidir. 
dan ortaya atılan bu 1Descle seleıi olmaktan ziyade bir Rus Bir kaç ay en·el Akdeniz dev-
Romanyayı ziyadesiyle ali· meselesidir. Çanakkale Kara- letlcrini ve bu meyanda Tür-
kadar. etmektedir. 1914 de denizin TOrk bikimiyeti altanda kiyeyi ltalyaya kal'fı kendisine 
Boğazlana kapanmuı Ro- bulunan kapısıdır. Büylik harb- yardım etmeğe davet etmişti. 
manyayı dünyadan tecrid dan evvel lngiltere Çanakkale Aokara Boğazlann tahkiminin 
etmişti. Fakat bugün vazi- tahkimabnın kuvvetli bir ta- başlıca muanzilc görüşmek za· 
yet değişmiştir. Türkiyenin rafdara idi. Çünkü lngiltere manı geldiğini anlamıştır. Müt· 
Boğazlar rejiminin tadil edil- Rusyamn lstanbuldan uıak tebit devletlerin ve bilhassa 
mesioi temin edeceği mobte- kalması ve kendi hakimi- lngilterenin Türk notasını mü-
meldir. Ve Romanya Türkiye- yeti altında bulunan Ak- sait bir surette karşılamaları 
ye bu yolda yardım edecektir. denize çıkmaması siyasa- Türkiyenin hiç bir ciddi mu-
Fakat muahedelerin tadiline sıoı takıb etmekte idi. Bu iti- kavemetle karşdaşmıyacağını 
matuf umumi temayüllerin barin Çanakkalenin tahkim edil göstermektedir. 
şimdiki hududları tehlülceye mesi Türkiyenin olduğu kadar AMERiKA GAZETELERi DE 
koymamalanna dikkat edil- logiltere"nin menfaatma idi. Di- LEHIMIZDEDIR 
melidir. ğer taraftan da Rusya serbest Vaşington, 16 (A.A)- Nev-

ALMAN GAZETELERi geçid talep ediyordu. Fakat york Times gazetesi Türkiye-
NE DiYORLAR? gerek Rusyada vukubulan derin nin model tarzı hareketi baş-

BerJio, 16(Ô,R)- Frankfor- değişiklikler, gerekse Sevr lığı altındaki başmakalesinde 
ter Çaytong boğazlar mesele- muahedesi vaziyeti altüst et- Tür ki yenin takip ettiği sulh· 
ini mevzuu behsederek di- mişti. Ankara ile Moskova ara- perver dış siyasasının verdiği 

yor ki: smdaki münasebetler bir ittifak müsbet neticeleri saydıktan 
- Türk tezinin teferrüah mevıuu bahsedilecek derecede sonra bilhassa Balkan paktınm 

henüz formüle edilmiş değildir. sıklaşmış idi. Bugün Rusya kıymetini zikretmekte ve Tür-
Fakat Türkiye boğazlar mın- Canakkaleyi cenub sahiJlerinin kiyenin boğazlar hakkındaki 
takasında tam bir hakimiyet ilk müdafaa battı telekki et- bu son dürüst hareketile bü-
istemektedir. Türkiyenin böyle mekte ve bu boğazın tahkimi yük devletlerin takdirine la)'ık 
bir talepten eYYel bütün dost- ile bilhaasa alakadar bulun- olduğunu yazmaktadır. 
lannın müzaheretini temin et- maktadır. tozan muahedesinde REALiTEYE UYMlY AN 
tiği mabakkakbr. • Çiçerin Çanakkalenin gayri MEKANiZMA 

Berliner Zaytung ammıtag, askeri bir bale ifrağının Rusya Varşova 16 (A.A) - Kurjer 
Tiirkiyenin boğazlar meselesin- için daimi bir harp teblükesi Varszavvski gazetesi diyor ki: 
deki noktai nazanna milli mu- olduğunu söylemişti. Diğer ta- Türkiyenin Almanların emri-
k dderatına ve bayat emniye- raftan Türkiye Rusyamn Kara- vaki usulünü takib etmiyerek 
tine istinad ettirdiğini yazıyor. denizde hakim bir vaziyet al- normal bir tarzda hareket et-
Bu gazete diyor ki : masandan Türkiye üzerinde mesi alakadar devletlerin bir 

_ Türk tezi bir emniyet siyasal ve ekonomik tesirlerde çoğunda çok müsait bir tesir 
siyasetidir. Bir mille~ emn~y~- bulunarak Çaııakkalede de as- uyandırmıştır. Türkiye tarafın .. 
tini modası geçmiş sözlere ıstı- keri bir rol oynamasmdan dan ileri sürülen deliller man· 
oad etmekten imtina ederse korkmakta idi. Halbuki boğaz- taktan mahrum değildir. Türk 
buna itiraz edilemez. lann silahtan tecridi bütün notası ezcümle şunu göster-
KO ELNISCHE ZEITUNG'UN bunların önüne geçecek bir mektedir ki, silahlanma yarışı 

BiR YAZISI tedbirdi. O zamandanberi si· bir vakıadır. Tahkimatın önüne 
Berlin, 16 (A.A) - Boğaz.far yas J vaziyet ehemmiyetli bir geçilememektedir. Ve J..ozan 

b hsedenKo- şekı.lde deg-işmiştir. lngiltere muahedesinin ist nat ettigıw · kol-meselesini mevzuu a 
b'lh n ve Rusya eskı'sı· mbı' ihtilafta lektif garanti makanizmasında elnische Zeitung ı assa şu - b" 

ları yazmaktadır : • . olmayıp dostane münasebetler bugünkü realiteye uygun de-
Beynelmilel ehemmıyeti nok- tesis etmişlerdir. ğildir. 

Ogaden or 
Vehip Pş. Graçyaninin 

karşılıyor 
- Baştara/t birind salıi/edc -
ğlüb olduğu bir harpte bu 

:~ Habeı ordusunun muvaf
fak olması muhtemel değildir. 
Nasibu da kendisiyle kıya~ ka
bul etmiyecek derece~e _sılablı 
bir düşmanla boy olçuşmek 
mecburiyetinde bulunuyor. 
BÜYÜK BiR HARB BAŞLADI 

Roma, 16 (Ô.R) -::- Burada 
dolaşan şayialara gore Graç
yani ordusunun kıt'aları Oga
dende ilerliyorlar. ltalya~larl~ 
R Nasibunuo muharıplen 
a:assıoda büyük bir harb baş
lamıştır. Resmi t~.fsilat yok~ur, 

DESSIE DUŞDO MÜ? 
Adisababa, 16 (Ö.R) - Ha• 

beş hükümeti, Dessienin ltal
yanJar tarafından işgal edildiği 
haberini kat'i surette tekıib 
ediyor. SalAbiyettar bir Habeş 
devlet adamı imparator ordu-
sunun kıto.ları elyevm Dessie
nin şimalinde olduğunu sayle
miştir. 

Mumaileyh, ltalyanlar tara
fından bir taarruz vukuundan 
endişe ederek bu hususta fazla 
tafsilit vermekten çekiDIDİfbr. 

BÜYÜK ŞENLiKLER 
Roma, 14 (Ô.R) - MUISO

Jini Deasie 'nin zapb ıert\• 
fine bütün balyada binalann 
donablmasını emretti. 

Zor oyun bu .. 
-!ltış tarafı ı ım saı•Jada

Kiminle beraber? Fransız, 
Sovyet paktını İmUl e~mek 
ile dostluğunu kaıandıgımız 
Rusya ile. bera~~r d~rt~er 
görüşmelerınde bız:m tezımıze 

uyan ve karşılık olarak Cenev
rede. 13 ve 18 lerin görüşme
lerinde onun tezine uymamız 
lazım gelen lnıiltere ile be
raber. ,. 

" Jour ,, gazetesi hu fikirde 
değildir ve Italyan zaferlerini.o 
kıymetinin güçük görülmemesı-
ni istiyor. 

" Cenevrede, diyor. Daha te· 
min edilmiş bir şey yokken 
Duçeden itidalle hareket etme
si nasıl istenebilir ? On üçler 
müzakerelerinin ıimdiki mer· 

halesinde o muhasamatı tatil 
edebilir mi? ,, 

"Matin., in fikrince zecri ted
birler rejimini bırakmak Fran
saya değil, lngiltercye düşer. 
Zira Fransa zecri tedbirleri 
bırakacak olursa, lngiltere ona 
diyecek ki ; "Uluslar sosyetesi 
paktını bırakmakla kendi men
faatinizi çiğniyorsunuz. O baJ
de ben de Lokamo teahhüt· 
lerini tanımam!., Bunun için 
B. Paul Boncour Cene•rede 
yeşil masa etrafında çok güç 
bir oyun oynıyacaktır. 

Paris, 16 (A.A) - Fransız 
siyaseti Afrika ihtilafında Av
rupada vaziyeti fenala,brabi
lecek olan herhangi yeni bir 
tedbirin almmamasından içti· 
nabı istihdaf eyJemektedir. .. 

lngiltere - ltalya 
Gerginliği hafiflemedi 
- Baş f ara/l 1 ilwsa hi/ede -
İtalyan çevrenlerinde söylen

diğine göre baron Afoisinin 
Cenevrede bulunması bir istih
bar vazifesini istihdaf etmek-
tedir. ltalya tarafından hiç bir 
sulh şartının tesbit edilmiş ol
madığı bildirilmektedir. 
Diğer taraftan Duçeoin bar on 

A!oisivi fevkalade salahiyetli 
elçi olarak gönderdiği de tek
zip ediliyor. Zaten bu haber 
ciddi olarak ileri sürülmüş de-
ğildi. . 

Cenevre, 16·(0.R)-On 
Uçler komitesi başkanı 
bay de Madarlaganın 
ltalyan-Habef delegeleri 
ile sulhun iadesi için gi
rlfllil temaiıJların muvaf
fakıyetle neticelenmesı .. 
ne lhtlmal verilmemek
tedir .. 

Cenevre, 16 (Ö.R)-On üçler 
komitesi ba,kam bay de Ma-
dariaga ile lta1yan mümessili 
baron Aloisi arasında bu sabah 
saat 11 ,45 de yapılan ikinci 
mülakatın sonuncu olacağı tah
min ediliyor. ihtilafın hiç ol
mazsa şimdiki devresinde mü
zakerelerin da ha ziyade ileri
letilmesi imkanı bulunamamıştır. 

ltalyan çevrenlerinde zaten 
görüşmelerin sadece sulh mü
zakereleri ihtimali halinde ihti
yar edilecek usule ait olduğu ve 
ltalya tarafından sulh şartlarının 
göı önüne alınmasının mevzuu 
bahsolamıyacağı kaydedilmek
tedir. Halbuki Cenevrede umu· 
mi kanaat, B. Madariaga ile 
ltalyan ve Habeş delegeleri 
arasında açılan görüşmelerde, 
ltalyanların göstermek istedik
lerinden çok daha esaslı bir 
gaye olduiu merkezinde idi. 

-ltalyan ha yı·ağına 
ka ,~uşacaknuş
ltaty ı nlara göre: 

Sa11ksıj on/an kabul etm.tk kolay, 
fakat 111ultafaza dmt.k -eordUT 

Londra, 16 (Ô.R) - Derli 

Ekspres gazetesi Romadan İl
tibbnr ediyor: 

"Roma hükumeti, bugünler
de doğu Afrikasından kat'i 

muynffakıyet haberleri bekle
mektedir. On sekizler komite

sinin toplanacağı tarihe kadar 

her halde IJu yolda ablmıt 

emin adımlar bulunacağa ve 
alınacak muvaffakıyetli netice-

nin sulh müzakeratında müea
sir bir cereyan yaralacağt 

umulmaktadır. 

Adis-Ababanın önümüzdeki 
hıtftanın son günlerinde ltal-

yanlar tarafmden işgali me•
zuu bahistir. Kara gömleklile· 

rinin bu şehre Romanın kurulu

şunun yıldönümü olan 21 Ni

san tarihinde ltalyan bayrağım 

çekecekleri zannedilmektedir. 

Londra, 16 (Ô,R)- Bir Ro
ma haberine göre, Ad is· Aba
banın sukutu halinde Necqi 
lngiliz hükumetine iltica ede-

cektir. 
İT AL YAN TEBLlCI 

Roma, 16 (Ô.R) - 186 nu-

marala t'!bliğ: Dessienin işgali 

dün Eritre kolordusu tarafua
dan yapılmıştır. 9 Nisanda Ko

ramdan hareket eden bu ordu 

200 kilometrelik mesafeyi alb 
günlük bir yürüyüşle katetmİf'" 
tir. Bu kıt'alar bütün hareket 
esnasında tayyareler vasıtasile 

iaşe edilmişlerdir. ltalyan tar

yareleri Dessie işgal edilir 

edilmez oraya inmişlerdir. So
mali cephesinde mühim istikpf 

hareketleri vardır. 

Bitler 
••••• 

için bugün Berlin
de şenlik vardır 
- !Jaş /ara/ı 1 11ri Sal'/ada -

şerefine askeri merasim yapı-

lacaktır. Geçid resmine büHiD 
üçüncü kolordu iştirak ede

cektir. Berlinin en büyük cad
desi olan Şarlotemburg, 11.30 
dan on ekizc kadar halluı 
kapalı kalacaktır. Bu cadde 
üzerinde baştanbaşa tribünler 
yapılmıştır. 

Merasimin, harbdanberi ya· 
pılan askeri törenlerin 111 
muazzamı olacaiı .ayJeniy 

J 



Paris, 16 ( Ö.R ) - Vilayet 
ga7eteleri birliğinin ziyafetinde, 
radyo ile yayılan bir nutuk 
söyliyen başbakan B. Albert 
Sarraut demiştir ki : 

- "Herkesin birleştiği esaslı 
bir nokta, bir ana nokta var
dır: Sulh isteği. Fransada her· 
kes sulh ister. Partilerden hiç 
birisi için, sulh istemediğini 

farzetmek gibi bir hakarette 
bulunamam. intihabat mücade· 
lesinde birbirlerine bu gibi 
isnadlarda bulunmaları da yer· 
sizdir. 

ŞEREFLi SULH iSTERiZ 
Fransız milleti sulh ister, 

fakat emniyet ve şeref içinde 
bir sulh, bunu biz, ananevi 
ideal yolunda arayoruz. Bizim 
ıulh idealimiz açık, merd ve 
mantıkidir. Kolektif emniyet 
aiatemine bağlıdır. Her kes için 
ve her kes vasıtasile sulh! 

Bizim istediğimiz sulh hak 
müsavatı, serbestçe yapılmış 
muahedelere hürmet, karşılıklı 
yardım ve silahları azaltma 
esasına dayanır, Bu sulhu biz, 
istisnasız, bütün milletlere tek· 
lif ediyoruz. Sulh için her şeyi 
yaptık. Tamiratı ve Versay 
muahedesinin bazı teminatını 

-yaptığımız sulh planında- feda 
ettik. Bu planı yaparken kendi 
ıulhumuzdan ziyade dünyanın 
ıulhünü düşünüyorduk. Alman· 
yanın Lokarnoyu bozması kar· 
ıısında tazyik tedbirlerine baş 
vurabilirdik. Sulhu korumak 
için bunu yapmadık. Hak yo· 
lunda bir müracaatta bulun· 
mağı tercih ettik. 

KENDiMiZE 
GÜVE"'lMELIYIZ 

Yoksa, Cenevre ye arkayı 

çevirmek gerektir. Bazılarının 
tereddütleri diğerlarinin tavik 
veya zafiyetleri karşısında, 
arsı ulusal bir tesanüd ve yar
ılım rejiminden vazgeçerek 
ralmz kendi kendimize güven· 
meliyiz? Bu sualin içinde bir 
dram gizlidir ve bunun en 
yüksek endişe noktası Fransa
yı isabet etmez. 

Fransadan daha az kuvvetli 
milletler vardır. Bunlar muhte· 
mel bir taarruza karşı kendi
lerini korumak için, Kolektif 
emniyete dayanmak mecburi
yetindedirler.Fransız sulh planı 
onlara bu teminatı veriyor. Bize 
karşı hakkaniyetle muhakeme 
yürütmek istiyenler şurasını 

tasdik edeceklerdir ki arsıulu

sal kanunu hükümran kılmak 
yolunda bir ihtimalin son had
dine kadar gitmek istedik. 

FRANSA KORKMIYOR 
Fransamn Alman silahlanma

sına ve Alma;ı hareketlerine 
karşı vaziyet alması korkudan 
ileri gelmiş değildir. Bizim 
müdafaa vasıtalarımız sağlam

dır. Alnıanyanın Fransadan üs
tün bir askeri kudrete sahih 
olduğunu söyliyenler var. Bun
dan daha yanlış birşey olamaz. 
Bizim askeri makinemiz: Ordu
muz, donanmamız ve hava kuv
yetimiz bu dakikada kendile· 
rine tevdi edilebilecek vazife
nin seviyesindedirler. 

FRANSA ÇOK KUVVET
LiDiR 

Bu noktadan bahsetmek iste-

izaleye mecburum. Milli müda
faa daireleri başkanlarile görü· 
şürken bunu pek yakından gör 
düm. Kuvvetlerimizin bir blan· 
çosunu yaptık. Tamamiyle 
memnun kaldım. Kuvvetleri-
mizin üstünlüğü, kıtalarımızın 

kan B. Albert Sarraut nutkun· 
da F ransanın, eski hayal su· 
kotlarına ilaye edilecek son 
derece yeni bir hayal kırıklığı 
ve itimat sarsılışı ile uluslar 
sosyetesinin sinesinde kollektif 
emniyeti kurmak yolundan 

bilirler. Fakat Fransada anlaşıl· 
ması gerektir. Fransa, son 
vaziyette kendisine sadakat 

Av11sturyada muvazzaf askerliğin iadesi dolayısiı1e yapılan /ener alay/an Alber Saro 
talimi, kumanda heyetimizin uzaklaşması ihtimalini gözönü· teminatını tekrar eden sömür· 
meziyeti karşısında emniyet ne getirirken Fransanın zayıf· gelerile birlikte, yüz milyon 
duydum. Bunu söyliyorum, çün· lığı hakkındaki iddiaların, 7 nüfu~a dayanmaktadır. Bunun 
ki uluslar muahede ile bağla- Mart Alman kuvvet darbesi içindir ki Fransanın dostluğu da· 
nacakları devletlerl·n zaı'f ve karşısında Fransız hükômetinin . 1 kt d k 1 ki 

ınıa aram ma a ır ve arşı ı ı 
titrek olmasını istemezler. işte ceva.bını pek sert bul.a_n.la.rdan, 

( • ht ) fd k olarak Fransa da dostluklarına 
F b .... k k tl"d" sag cena an ge ıgını ay· 

ransa uyu ve uvve 1 ır. d · · k 1 d · ve ittifaklarına sadıktır. Bunun o· d"k kt d E" etmış ve ıç avga arın ış sı· 
ım 1 ~ya a ~~uy~r. g~r yasaya yayılmasının Fransada içindir ki Fransa (Şarki Afrika 

bazı devırlerde egılmışse, ku· k'"t"" b" "d t ld • ·• 1 h f d ) 1 .. . . o u ır a e o ugunu soy e· i tila ın a uz aşma esasına 
çuk devletlerın kalbıne daha miştir. Bundan sonra başba· 

· ki k d" dayanan bir hal sureti bulmıığa eyı ya aşma için ır. kan Fransanın çok kuvvetli 
B b k 1 k ve böylece aynı derecede kıy• aş a an son söz o ara olduğunu kaydederek şunları 

gazetelerin vatan aşkım ve sulh ilave etmiştir: met verdiği iki dostluktan 
aşkını vermelerini istemiştir. FRANSA YÜZ MiL YON ( lngiltere ve Italyadan ) birini 

FRANSA SARSILMADI NÜFUSA DA y ANIYOR diğerine tercih zaruretinde 
Paris 16 ( Ö. R ) - Başba- - Bunu Fransanın dışında kalmamağa çalışmaktadır. 

···············································································································~···················· 

devletler düşünsün 
Uluslar 
Fransa 

Paris, 16 (Ö.R) - "Temps,, 
gazetesi yazıyor : B. Sarraut· 
nun nutkunda lngilterede dü
şünülmeğe değer bir fıkra 

vardır: "Eski hayal sukutlarına 
katılacak son bir hayal suku
tiyle F ransanın kolektif emni· 

yet sistemine itimadının büsbü
tün kırılması ve bundan böyle 
emniyetini yalnız kendi kuvve· 
tinde arayarak Cenevreden 
ayrılması mı lazımdır? .. 

FRANSANIN EMNiYETi 
Son aylardaki hadiselerden 

sonra bu suale kimse şaşamaz. 
Fransanın ve Avrupamn böyle 
bir vaziyete sürüklenmeleri te
menni edilmeı. Fransa kendi 

kuvvetine emindir. Başbakanın 
dediği gibi ordu da, donanma 
da, hatta tayyareler de Üzerle
rine düşebilecek vazifenin tam 
ehlidirbr. Fransa kendi emni
yetini kendi vasıtalarile temin 
edebilir. Fakat sulhu kolektif 
emniyet ve karşılıklı yardım 

suretile temin etmenin imkan· 
sızlıgı anlasılırda Uluslar ku
rumu yıkılırsa kendilerini mü· 
dafaa ıçın Fransa kadar 
vasıtalara malik olmıyan orta 
ve küçük milletler, bir taarruz 
ihtimali karşısında, feci bir va
ziyete düşeceklerdir. Bunun 
önüne geçmek Cenevrede ve-
·ı k t "lıdır. 

sosyetesi yıkılırsa 
bir 

8. Eden 

kaybetmez 
1 

SOSYETE YIKILIRSA 
, Pari11 16 (Ö,R) - "lntrıınsi· 
'· geant ,, gezetesi diyor ki: 

Uluslar sosyetesi yıkılırsa biz 
bir şey kaybetmeyiz, Bundan 
ancak kendilerini doğrudan 

doğruya müdafaadan aciz olan 
küçükler zarar görürler.Bize ge· 
lince: Fransa kuvvetlidir ve kuv

' vetli kalmalıdır.Uluslar kurumu 
yıkılsa da Fransa şimdiden fazla 
tehlikeye maruz kalmaz. Belki 
menfaatlerini korumak için da
ha müessir anlaşmalar yapa· 
bilir. Fransa Cenevreye kendi 
menfaati kaygusiyle değil, bir 
idealle gitmiştir. 

YAŞAMAK L.AZIM 

~ 
.... ; 

ideal iyi şeydir, fakat önce 
yaşamak lazım! "lnformation,, 
başbakanın demokrasiye yakı· 
şacak şekilde millete mukad· 
deratını gösterdiğini yuarak 
diyor ki: Fransa büyük ve kuv· 
vetlidir. Bunu tekrar etmekten 
geri kalmamalıdır. Fransa sulh 
için fedakarlıklar kabul etmiş· 
tir. Fakat şimdi kuvvetli bir 
ordu sahibi olmak herşeyin 
üstünde bir zarutettir. Sulh 
bazılarının keyfin., bağ:ı bir 
lôtüf olmamalıdır. O herkesin 
malıdır. Biz bir Alman sulhu, 
yani dünyanın esaretini kabul 
edemeyiz. 
-INGIL TERENiN KUVVt:TI 
Pariı, 16 (Ö.R) - "Depec

he de T oulou.e. -in !terenin 

spanyada durum 
Azana kabinesinin çok
luk kazanacağı kat'imiş .• 

Madrit, 16 (Ö.R)-B. Azana 
kabinesinin siyasasını Kortes 
meclisine izah etmiştir. Bu, 
halk cephesi seçim proğramı· 
na dayanmaktadır. Sosyalist 
ve komünistler kabineye iti
mad reyi vereceklerini bil
dirmişlerdir. Bununla beraber 
ikinci parti, ispanyada solların 

zaferinden sonra çıkan karı
şıklıklar ve yapılan suikasdlar 
dolayısile başbakanın sağlara 

şiddetle hücum etmesini bek· 
)emekte idiler. Bunu yapma
ması hayal sukutu uyandır

mıştır. 

Bununla beraber kabinenin 
çok geniş bir ekseriyet kaza
nacağı muhakkaktır. Sosyalist
ler ve komünistler reylerini 
esirgemiyeceklerdir. Sol cenah 
cumhuriyetçileri ve cumhuri· 
yet çiler bir !iği • ki kabine bu 
iki partinin üyelerinden müte· 
şekkildir - kütle halinde hü-

QJI yılındn lıapsedildi.J!i sırada 

Aza11nı1111 lıapislıa11ede a/111nıı resmi 
kômete rey vereceklerdir. 
Nihayet merkez ve sağ 

cenah partilerinin de hü· 
kümetin programına karşı cid· 
di itirazları olmadığından bir 
çok saylavlarının hükômete rey 
vereceklerı, diğerlerinin müs· 
tenkif kalacağı tahmin ediliyor. 

Heryo tavsiye ediyor -
ln~iltere ile ara bozmak 

çok zararlı olabilir 
Paris 16 ( Ö. R ) - B. Herriot intihabat dolayısile yeni bir 

nutkunda milletleri birbirine karşı tahrik etmekten sakınmak 
lıi.zımgeldiğini ve kolektif emniyeti bozmanın kimsenin menfaa· 
boa yaramıyacağını söylemiş ve şimdiki güç vaziyetlerde Fran· 
sanın memnun olması lazımgelen bir tavassut rolünü üzerine 
alruış bulunan·lngiltere ile ara bozmanın son derece vahim olacağını 
anlatmıştır. B. Herriot Almanya ile anlaşmağa tarafdar olduğunu 
Fakat bunun ancak açık, mertçe bir uzlaşma olabileceğini ilave 
etmiştir. 

~~~~~--.......... ~--~~~~-
Habeşler 

••••• 
Yarım milyonluk 

istikraz alıyor 
Londra, 16 ( Ö.R ) - Uzun 

süren müzakerelerden sonra 
500 bin lngiliz liralık bir Ha· 
beş istikrazının Londra piya· 
sasında çıkarılmasına karar ve
rilmiştir. Bu istikrazın senelik 
faizi yüzde 6 olacaktır. Habeş 
istikrazı tahvilleri birkaç güne 
kadar piyasaya çıkarılacaktır. 
lstikrazın faiz ve itfa servisi 
Habeş bankası tarafından de· 
ruhte edilecektir. 

Austen Chamber
lain 'ın ziyaretleri 

Londra 16 (Ö.R)- "Evening 
Standard,, gazetesinin Viyana 
muhabiri bildiriyor: Eski Jngiliz 
dış işleri bakanı sir Austen 
Chamberlain dün Avusturya 
şansölyesi B. Schuscbnig ile 
görüşmüştür. Viyanadan ayrıl
mazdan önce, bu hafta içinde, 
diğer Avusturya ricaliyle de 
görüşecektir. Eski lngiliz dış 
bakanının bu konuşmalarına 
büyük bir ehemmiyet veriliyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
askeri kuvvetinin kifayetsizliği 
yüzünden ihtirazlı hareket et
tiğini yazıyor. Motörlü de olsa 
birkaç fırkadan ibaret küçük 
bir meslek ordusundan ne bek· 
lenebilir? lngiltere Almanya· 
nın şimdiki halde Belçikaya 
yeni bir hücum yapmıyacağın· 
dan emindir.Bunun için kuvvetini 
tamamlayıncaya kadar, orta ve 
doğu Avrupada her teahhüd
den sakınmaktadır. lngiltere 
basiretli ve ihtiyatlı bir bita
raflıkla ihtilafların dışında kal
mak istiyor. Bunun için de Ren 
hakkında hem Franaanın, hem 
Almanyanın teminatını bek· 
liyor. 

Avrupalılar 
Yemende 
seyahat edemez 
Kudüs, 16 (Ö.R) - Yemen 

hükômeti, Avrupalıların Ye· 
mende seyahat etmelerini men 
etti. Bu karar, Yemenin bu 
günlerde milli müdafaasını ha
zırlamak kararını vermesinden 
ileri gelmiştir. 

Almanlar çalışıyor 
Berlin, 16 (Ö.R) - Okyanus 

seferleri yapan tayyareler için 
Osmark adlı yeni bir iskele 
denize indirildi. 2000 ton hac· 
minde olan bu iskele gemisinin 
arka tarafında tayyareler için 
bütün vinçler vardır. 

Rampora 
Kurtulamadı 
Cebelüttarık, 16 ( Ö.R ) 

Rampora vapurunun yolculan 
dün akşam karaya çıkmışlarsa 
da oteller hınca hınç dolu ol· 
duğundan yer bulamıyarak tek· 
rar geriye dönmüşlerdir. 

Kraliçe Mari 
seyahata çıktı 

Londra, 16 ( Ö.R ) - Kuin 
Mari transatlantiki, altı romor· 
kör tarafından çekilerek resmi 
tecrübelerini lskoçya sahille· 

rinde yapmış ve Southamptona 
hareket etmiştir. 

Eksperler 
toplandı 

Cenevre, 16 (Ö.R) - Esa· 
ret meselesi hakkında istişarl 

vaziyette eksperler konferansı 

eski Kameron valisi Uarşalın 
riyaıetinde toplandı. 
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Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı ~ 

Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka- :-;; 
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka
bul eder. 

"'1,.v::rxrU7K/../~../ L/.///. ,.,,1 

• • Doktor RAMIZ 
GUNDOGDU 

Odemişte: 
Hastalarını hergün Ödemiş 

Gazi paşa caddesinde yedi 
numaralı kılniğinde kabul 
eder. 

Fukara hastalara muayyen 
günlerde meccanen bakılır. 

1-15 ------· !!IZ~IWl"'2::11111!1121ZZıı:ı::ı2Zzzı:rL/Z:l 

Genç bir bayan 
• 
ış arıyor 

Akşam kız ticaret mek
tebinden mezun bir genç 
Bayan iş aramaktadır. ikinci 
Beyler sokağında Halkın 
Sesi gazetesi idare memur
luğuna müracaat. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : lkinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü vapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan :ı:ade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmlr Belediyesinden: 
Kahramanlarda Çayırlıbah· 

çede piyango için yaptırılmış 

olan ev, bedeli on senede 

ödenmek üzere başsekreter· 
likdeki şartname veçhile 
28-4-36 salı günü saat onda 
açık artırma ile ihale edileck
tir.Bedeli muhammeni bin ikiyüz 
liradır. iştirak için doksan lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 
9--14-17-21 917 [737] 

- Eski rıhtım şirketinden 

belediyeye geçen 24 adet açık 
ve 9 kapalı tramvay arabası 

baş sekreterlikteki şartname 

veçhile 5 - 5 - 936 Salı günü 
saat on altıda açık arttırma 

ile ihale edilecektir. Açık ara
haların 30 ve kapalı arabala· 
rın 40 liradan heyeti uruumi
yesinin bedeli muhammeni 1080 
liradır. iştirak için seksen bir 

liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saat
te Belediye encümenine ge
linir. 

17 - ?2-25-29 1788) 

tEiif A&ik .,-wı•ecıı ......__.-

Daimon cep kalem fenerleri 
En Ron icat edilen bu fenerler ayni mürekkepli dolma 

kalem şeklindedir. Yirmi beş gram ağırlığında olan bu 
fenerlerden bir tane her insanın yanında ve cebinde bulun
ması lazım olan zaruri ihtiyaçlardan biridir. 

Numarası 1908 dir 
Deposu lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Hurdavatçı 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesiılir. 

•• • , • • j • .; •• ı ' ., . • 

ECZACI 
KEMAL AKTAŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek Feminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku
culuğu eczacılık gibi bir namus 

işi yapmışbr. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme
diğini unutmayınız. 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şirlr_.!
tinden: 

Tevziat hatlarile branşmanların bağlanması ameliyatı için tağ· 
diye tellerindeki cereyanın aşağıda ~österilen yer ve günlerde 
kesilebileceği sayın abonelerimi:ı:ce bilinmek üzere ilan olunur: 

Saat 9 den 15 e kadar: 
Pazar günleri: Sektör vı 

vıı 
VIII 

Bahri baba 
Karantina 
Güzelyalı 

Eşref paşa 

Asansör 

" 
" 
" 
" 

Saat 12 den 14 e kadar: 

ıx 

xııı 

Pazar günleri: Sektör XI ve XIV Gazibulvarı 

V Çarşı ve Bayraklı 
XII Mezarlıkbaşı, Turan 

ve Buca 

Pazartesi günleri: " 
Salı günleri: " 

Çarşamba günleri: 
" 

X Konak 
Perşembe günleri: ,, iV Basmane 

" " 
,, il Kemer 

Karşıyaka - Burnava Şark sektörü 
Cuma günleri: Sektör ili A !sancak 

" 
Karşıyaka 

I Darağaç 

Garb sektörü 
D ( 5-1 ) [787] 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

lzmirde Balçovada kain idarei hususiyei vilayete ait 5005 lira 
icarı sabıklı Ağamemnun ve Mil ılıcaları 1·5-936 tarihinden 
itibaren T eşrinie vel 936 gayesine kadar müddetle kiraya verilmek 
üzere 15-4-936 tarihinden itibaren 30-4-936 tarihine kadar 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 
Şeraiti öğrenmek istiyenlerin hergün hususi hesaplar müdüriyeti 
varidat kalemine müracaatları isteklilerin de ihale günü olan 
30·4-936 Perşembe günü sabah saat 11 e kadar teklif mektup· 
!arını kapalı ve imzalı olarak vilayet daimi encümen kalemine 
tevdi etmeleri ilan olunur. 1004 (786) 

Müflis Aksekili Mustafa 
Nuri iflas idaresinden : 

Müflis Mustafa Nuriye aid 
muhtelif cins ve kıymetli ma

nifatura eşyası 24-4-936 tari

hine rastlıyan Cuma günü saat 
14 den itibaren lzmirde küçiik 

Kuzııoğlu hanında satılacaktır. 
Para peşindir. 

Bu artırmada muhammen 
kıymeti " muhtelif kıymettir ,, 
bulmıyanlar ikinci arbrmaya 
bırakılacaktır. Taliplerin tayin 
edilen gün ve saatta mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

1002 (785) 

~ .............................................. ... 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
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1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kıımaşlar: 
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Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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8l8~c~~::r°:tl:a ŞARK HALI T. A. Ş 
~;:~afcı:ıi~1ci;- F AHRi Kandemir oğlu 
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Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade Ve"' Asım Riza 

"'-""' ... 
PASTIL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÔR PASTİLFOR 
PASTİL FOR . PASTlLFOR 

PASTİL FOR PASTı"L FOR p ASTİLFOR 
PASTİL FOR PASTILFOR 
PASTİL FOR Kullananlar PASTl-LFOR 

Nezleye, öksürüğe, nefes darlı~ına tu- · 
PASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- PASTİL FOR 
PASTİL FOR ları hastalanmaz, boğazları ağrımaz. p ASTİL FOR 

PASTİL FOR PAST iL FOR P PASTİL FOR 
PASTiL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 

,PASTİL FO ASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL F STIL FOR PASTİL FOR 
PASTİL TİL FOR STİL FOR 
.PASTİ ~OR 

PAST R 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PA~S~T~--

R 
.'OR 
FOR 

İLFOR 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 
L FOR p ASTİLFOR PASTİL FOR 

------· :K: .A.. :N'" z "'(J :K: Satılık tenezzüh 
otomobili 

509 Fiyat markalı hiç bir 
arızası olmıyan lastik ve 
akümülatörü yepyeni açık bir 

tenezzüh otomobili çok ucuz 
bir fiyatle satılıktır. 

İstekliler Burnovada şoför 
Rifata müracaat etsinler. 

• 3-3 (773) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

•• 

• I! 

Ö K S Ü R Ü K Ş UR U B U 

En muannid öksürüklerle bronşit, astın, ve boğmaca öksilrü

ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 
tesiri şayanı dikkattır 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyosdu - lstanbul 

1 



--------------------------~-~-,--------7.....----------~~~~~~~--------------------------------------~~=~~· - .. rr=m=- .. 
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Vapur Acentesi W. F. H. Vaıi Der LlillTET 
aovALE NDRLANDAIS Zee & lli Vapur Acentesi 

KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINll -CENDFJ..I HAN BdtlNd 
SATURNUS Yapan elyevm AQU&LA vapura hilen lima· KORDON TEL. 2443 

&m•m•ızdA ol8p 28-3-939 da mmada ., Aawn, Rettel'· THE ELLERMAN LINES L TD. 
Auen, Rotterdam, Aaaater• dam, Ha=-~ 8'..-ea için FLAMINIAN Yapuru 2J ......... 
dam Ye Hamburg &masda ... içln y&Ak N.G.~ORA ...:para ._._...;...___ ~ ııelİP u .. ·ftl'pOOı ve Ghapy 
yilk alacakbr. .... ~x ıçı•-f...flk a acakbr. 

MIPÇ' RES vap.._. 6-4-- Bremen we Aa•ent• ylk M RDINIAN Ya,_. .. rt 
...... D ~-da._._, çıkarmlftar.. ai~c:u::a!·, r::.-s ........ ~ 
R • - ı ~ A.. •z1e Ho s •. ., .. 
H 

W Lli L , • W fi ·az•flmyiale tılP M • 
' • t .. - . ..a&. 10 . .. W IO .- m.Av~ aı - D •S&W ....... 

atacaktır. leni,or.ıalats.setıı"ad.Baclaput damnda Li~erpool ve Svaaea-
GANYMEDES vapuru 8-4- Bratislna n y-.,._ ~ J1k da ~ip tahl,ede Wmaacak. 

936 da lleklenmekte olap yi· alacakbOSr. ıs . .. L~Je:fNLG•lllnpa.tW ~ -~ 
·~ &-Lll: _ _._ • DEL ~ Dlll • - _... ... ....... •- ...-1~• sonra Bar.ıa k..... -ıtea -ı:.. a-L~ L-L. 

V K·- beldeei..... 18 ...... ·- ..... .....,~ ...... ana ve uateoce limanlan ~- · nacak, ve aJllİ zamanda Lon-
İÇlll ylk alacaktır. Anverı. Rottenlam, Hambara clra ve HaD rpa yak alacakbr. 

tiANYMEDES vapuru 20-4- ve 8remeD &.anlanaa ,ilk NOT : Vllrat tanliılerl, n· 
936 tarihinde gelip 25-4-936 t~~~~AN EXPORT LINES ........ ili=leri n .. n..1c
taribine kadar Anverı-Rotter- ~~,eetrDm:_~~~~,~~den me EXMOOR vapuru 12 niunda 1RU1 11U1UU1 ...__ 

dam-Amaterdam ve Hambarr beldeeiJOI'. N..,ork icla ,lk 
limaalan irin viik alacalmr. ala •..a....--..-- I CAllnH". 

SVENSKA ORIENT 1 w·ı• D/S. A/S Spaske&ajea 
ROLAND motiril 29-3-9M Ollo 

tarihınde beklenmekte olap BAYARD motlrl 11 nilanda 
yükünü tahliyeden soara Rot• bekleniyor. Hayfa, lakencleriye 
terdam, Hamburg, Copenhage Dieppe ve No"eç limanlarma 
Dantzig, Gdyaia, Gotebtq, Jlk alacakbr. 
Oslo ve lskandina- '-aalitn va,_larm ilimleri, ıelme 
irin ..Ak olacakt••. ·ı- tarihleri Ye aaYlaa tarifeleri 

T :f V u baklada biç bir taUlaltle ti• 
ALGERIA vapanı 14-4-936 l'İfİlmeL . 

da beklenmekte ohip ylkiilll .- F .._._..ı u n-N. V. •· • ~w•.,... 
talaliyed• ... ,. Ratterclaa Zee 6 Co. 
Ham ..... , Copealaap. o...q 8iriaci ~ Tılıf• No. 

GdJDia, Gotebarg, o.lo Ye 2007 ·2008 
Iskancliaavya •••lan icill J1k 936 da .__ 11_.._ .........n.... 
alacaktır. .---. -. --.r· 

SERVIC MARITIME ROUMAIN ve Barcelome ipa J1k ala· 
ALBA jUUA Yapma 16-4- cikbr. 

936 da ıelip 17 ~~da nt__ Yolca bW eder. 
-.-7~ r~ Dandaki laareket tariWMle 

Malta, Manilya ye Baneloae 
hareket edecektir. aavhmlardald •elflllddderd• 

acelda ••'.a,.t bW ...... 
PELEŞ vapura 21-S-"6 Fala tahillt içia ldsci 

da ıelib 13 • S • 936 ela Pi· kordonda Talmil n Talallre 
re, Malta, 11ani1Ja we Bar- hia•• aılrnr•• fRATIUJ 
celoae llareket ecleaılr.tir. SPERCO acılılı*• ....... 

ALBA JULIY Awaparu 7-6- edilmeli rica olwr. 
936 ela belde ılft &6-

POKE._ 
PLAY 

D. cperatör 

M. Nuri Arka 
lanir memleket hutaneai 

bariciJe tefi 
Hutalanm her gla itle· 

den S • 6 ,. bclar 
ikinci Beyler-Namanude IO· 

kak 5 aamaralı m•,..ı..
nuiDcle bW eder. 

T.W
Ma,enehanui 5125 
Evi 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda alı • . 1"6 ..-

icia bW etttitl 

Reak l&erİDe JllD, ipek, pa· 

... ""'keta .......... 
kamıY•..._. ,.._ 

~6 
K..,.. ile n pk kolar bo· 

paak -W..eeis Wr paket 
m marbla 

A R T 1 

1 HA 

En sağlam 

SAGLAM BOY .A..S:ı: 
GENEL SATIŞ YERi •• u 

KESKiN 

ucuz 
YALNIZ 6U 

TRAŞ BtCAGINI 

KULLANlVOR 

lzmirliler Istanbuld nerede bu)Ufurlar 

unda Bristol otelinde 

elti otelci 
Qiaa ve herkese ••iaini .. ....._ .., r .... 
Wdlr. Bay Ömer Llit& lzmir Mlıeat oteliain m&el· 
Iİliclir. Klrk bir aeaelk tecrlW lclareslnl .. erk• 
Mfir. lataslmlda her iki otelde konaklayaealdar kemli 
evlerindeki rahab baJacaklaN.r. 

Bittin ba fevkafldelldere ilaveten Ratlar 
Mllllit ....... 

SEYLUL 
8 A ff A R A T de ar TELEFON : 3882 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCh .ER o. 26 
9 parp blblk takt- 30 lira Yla b•a 
9 perp koltuk tak- 60 .. Yle Wife 
9 ~ça lr~ Hamt 100 lra lt..ac •-.. 

LUKS VE SAOLAM 
Yemek we yatak «.daları talmalan lipal'İf llıeriae aa..ı .... 

(645) 7-13 

:-....................... ·-·-··-·- .. ,__. __ ..... ___ 
i T ZE TEMiZ 

il c 
cuz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

HAMDİ NUZllET 
Sıhhat Eczanesi 

i BAŞDURAK 
! Bl,iik Salebçi •ı·la hana Uıpra.. i • • ..................................................................... .: 

ÇÇI KARDEŞi .FR 

ve en lüks Mobilye imal eder 

Bir gün babaı·, bir gün k1f 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, bq ve dit 
aj'naa, kınkhk, sinir, aclele 

bel ajnlarma kaqa 

GRiPiN 
Kqelerile koruaaaaja bap. laer nlattaa 

daha fazla muhtaç olclajanu• • .._.,_. 1 

GRıPiN 
llideJi bozmadan, kalbi ve babreklmi ,.,

madan '*8a latlraplan dindirir. 
GRIPIN, Radyorm dit macunu fabrikaaıı• 

.atella•ı kimyaıerleri tarafmda -.ı edil
mekteclir.Her eaaaecle ....... r.Faab 7,5 .......... 

METALLUM 
Yeai çakan çifte 1p1ra11a 

METALLUM 
U.bamualarakdiier ..... 
........ ......... ..&,atta 

Jiıde Jİnlİ dallA kArh 

Elektrik, telefon" --
meleri depon Ve Sili ı 

faltrikalan mlll1111il 
Pqtemalalar 77 • 79 

Tel. 3SS2 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Kuvvet. te iıtah, sıhhat verir. 

V eremJi ve 11ncah kuaa 
romatimaah lautalara zayii 

bl,., .. emif ~ra mi
de kemik Uir nbatsazlağlaa, 
ademi iktidara emaaleiz bir ........ 

EIC> 
ıc....-. 

U.nr' ...... 

. FERıl 

ŞiFA 

Evrensvl ee arsıulusal 

Paris pa ayırını geziniz 
16 Mayıs - 2 Haziran 1936 

.......... , ... 8000 .............. el 
1 YON ZIYAREIÇI 

•Orada bltla dhyadan ıelmit aayım •itleri 
umzetlerile tema edeceklİlaiz. 

Alectlar: Biitün istilıaal ıubeleri içia 

aalalaları •• ea Miitik .......... 
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Cenevrede bedbin bir hava 

kumandanları 
Cenevre, 16 ( Ö.R ) - Bu

günkü gün çok ehemmiyetli 
hadiselerle doludur. Bunları 
sırasiyle kaydedelim: 

B B. Paul Boncour ve Eden 
sabah erken Cenevreye gelmiş
ler ve on üçler komitesinin 
toplanmasına kadar geçecek 
birkaç saattan bazı temaslar 
içiı:ı istifade etmişlerdir. 

B. Boncour ltalyan 
mUmessill B• ron Aloisl 
ile görüşmüş ve Halyan 
Habeş ihtiUif•nın halli için 
Fransız hükumetinin t.e
mayüllerlni bildirmiştir. 
Karşıhkh olarak, Baron 
Alolsi Romadan getirdi-

li talimatı Fransız dele
gesine 11,a etmı, ve bu· 
nu mUteaklb BB. de Ma
darlaga ve Avenolun ya
nına gitmiştir. Diğer ta
rafdan B. Eden de Ha
beş delegesl s. Volde 
Maryamı kabul etmi,tir. 

Böylece, Salı günü BB. de 

Madariaga ve Avenol ile baron 
Aloisi arasında başlamış olan 
iptidai müzakerelerin öğleye 
doğru bitmiş olduğu zan edi
liyordu. Böylece saat 16 da 
yapılacak 13 ler komitesinin 
toplanhsını hazırlamak maksa-
dile B. de Madariaga BB. 
Eden, Boncour ve Avenolu 
öğle yemeğine alıkoymuştu. 

Fakat hadiseler tahminlere 
uygun çıkmadı. 
HABEŞLER KABUL ETMEDi 
Öğleden sonra erkenden 

şurası haber alındı ki Habeş 

delegasyonu, Italyan - Habeş 
ihtilafının halli için Ro· 
ma hükumeti tarafından 13 ler 

Ieri üzerinde bir sürprizin önü· 
ne geçmek için yeniden müza
kerelere girişilmesi lüzumlu 
görülmüştür. Zira Baron Alo
isi tarafından ileri sürülen 
ltalyan şartları esas meselelere 
dokunmaktadır ve bunların 

yakından tetkiki lazım geldi
ğmden "yeni bir istihbar faali
yetine Jüzum hissedilmiştir. 

Bu nokta bilhassa B. Eden 
tarafından müdafaa edilmiştir. 

MADRİAGA HADISATI 
TELiFE ÇALIŞIYOR 

Daha sonra öğrenildiğine 

göre 13 ler toplantlsının iki 
saat tehiri üzerine B.de Mada
riaga ltalyan delegesinin nezdi-

Vegiis, bozr::11m/an soma Habeş km'l'dlnuu Jf'!llde11 tn1S1ka ra!tşıyor 

komitesi başkanına bildirilen ne giderek Jtalyan hükumetinin 
ilk şartlan Habeş hükumetinin temayülleri ve niyetleri hak· 
kabul etmesinin mutlak surette kında mütemmim malumat elde 
imkansız olduğunu B. de Mada- etmeğe teş~bbüs etmiştir. Saat 
riagaya bildirmiştir. Habeş de- 16.30 da Paul Boncour Lehis-
legasyonunun bu kararı üzerine lan elçisile görüşmüştür. 
saat 16 da yapılacak olan 13 YENi IT AL YAN ŞARTLARI 
ler içtiooaı saat 18 e bırakılmış Cenevre, 16 (Ö.R)- Bu da-
ve son dakikada usul mesele- kikada ne derece doğru ol-

duğu henüz kontrol edilemiyen 
bazı haberlere göre İtalyanla· 
rın sulh müzakeresine girişmek 
için jJeri sürdükleri iptidai 
şartlar şunlardır: 

1 - Mütareke müza
kereleri iki muhrsım 
ordu kumandanhkları 
arasında doğrudan doD
ruya yapllmahdır. 

2 - Sulh mUzal\ere
lerl Cenevre haricinde 
cereyan etmelidir. 

3 - Necaşin.n askeri 
kuvvetini yeniden top
lamasına m r. nl olmak 
için tedbirler ahnma
hdır. 

Bu şartlara karşı, Habeşlerin 
vaziyeti hiç değişmemiştir. Ne· 
caşi ihtilafın haJli için tamami
Je Ulus~ar sosyetesine bel bağ
}amağa devam ediyor. Bir ta
raftan Uluslar kurumu paktmı, 
diğer taraftan kurumun sala
hiyettar teşekküllerince şimdi
ye kadar alınan kararları ileri 

//afran başlmmandam 0f'lura/ Baıio<1!t0 

sürmektedir. Bütün Cenevre iyen red etmiş ve bu şartlar 
çevrenleri bu hareketi pek ta- içinde sulh müzakeresine giri-
bii bulmaktadırlar. Daha ilk şHemiyeceğini bildirmiştir. Bu 

saatta Cenevreye bağhhğını dakikada 13 ler komitesi ulus-
gösteren ve mevcudiyetine ka- lar kurumu genel sekreteri B. 
dar tehdit olunan bir devlet baş- Avenolun kabinesinde 'toplan-
ka bir vaziyet takınamazdı. mış bulunmaktadır. Müzakere-

Bunun için imparatorun mü- ler gizli olduğundan henüz 
messili ItaJyan tekliflerini kat- dışarıya bir haber sızmamıştır • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Konuşmalar gizli tutuluyor Italya hakkını istiyor 
................................................................................................. . ••....•.•••.•..•........•.•.....•.••••.••...••.....................................................•••.•.... 

Askeri mümessiller yan kapıdan ami- Şarki Afrikada akıtılan Italyan kanla-
rallık dairesine girerek konuştular rının bir damlası boşa gitmiyecekmiş 
Teknik mahiyette olan konuşmalara Italyanın neden 

iştirak etmediği ifşa ediliyor 
Roma, 16 (Ö.R) - iyi ha

ber alan mahafilin fikrine göre 
ltalyamn erkanı harbiyeler 

konferansına iştirak etmemesi 
bütün Lokarno müzakereleri 

esnasında muhafaza ettiği ih
tiraz kayıtlı bereketinin bir 
neticesidir. 

Tribuna diyor ki: 
.. Londrada Erkamharbiye 

konuşmaları ya sembolik bir 
mahiyettedir. Bu takdirde ko· 

nuşmalar lngiltere için olduğu 
gibi ltalya için de lüzumsuz-

durt manasızdır. 
Yahud ciddi bir işdir. Bu 

takdirde ltalya, zecri tedbirler 

meselesi halledilmeden bu ko

nuşmaların haricinde kalacaktır. 
Londra 16 (Ö.R) - Erkanı 

harbiye görüşmeleri dün Lon· 
drada başlamıştır. Delegelerin 
gelişini görmek için büyük bir 
kalabalık amiralhk büyük ka
pısı önündoe toplanmıştı. Fakat 
askeri mümeaailler yan kapıdan 

,Uussolini asker/etim teftiş eılıror 
rinden merakbların tecessüsü saat kadar ıürerek 

Ne onüçlerin toplanması, ne de onsekizlerin kararları 
Badoğliyonun ordusunu geri çevirmiyecekmiş 

Roma, (Ô.R) - Italyan ga· 
zeteleri Italyanm vaziyetini gös 
teren makaleler yazıyorlar. 
"Popo!o di Roma,, diyor ki: 
ihtilafa altı aydan beri Cenev
rede haksız ve mantıksız usul· 
)erle aranan hal çaresini ordu-

muz bulmuştur. ltalya yaJnız 

başına, herkese rağmen ve 
belki herkese karşı zafer ka
ıanmıştır. Bu ~uretle me•ele 
kökünden halledilmiştir. Ne 
zecri tedbirler deliliği, ne ltalya 
ya karşı kudurmuşluk bunu de
ğiştiremez. Bütün ltalyan mil-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... . 
hasır kaldı. Bundan sonra 
kara ordusu mümessilleri Har
biye bakanlığına, hava mü
messilleri ha va bakanlığına 

giderek bahriye mümessiUeri de 
amirallıkta kalmışlardır. 

Bu üç koldan yapılan mü
zakerelerin birbirile birleştiril
mesi için yakında müşterek 

yeni bir toplanb daha yapıla· 
cak ise de müzakereler teknik 
mahiyetde olduğundan . ıizli 

Ccplırdc (atpı:ıan Hnbcşlt r 
leti bu zaferin temamiye!i üze
rine dikkat etmektet zafer 
çiçeklerinden bir yaprağın ko
parılmamasına ve Şarki Afri
kada akıt.lan ltalyan kanla
rından bir damlasmın bile boşa 
gitmiş olmamasına nezaret 
etmektedir. Galib gelen ltal
yat bir buçuk seneden 
beri kendisine karşı yapılmakta 
olan intrikalara rağment zafe
rinden mahrum edilemiyecektir. 

"Measagero,. de ıunlan ya-

Anlaşılıyor ki ne 13 ler, ne 
18 ler Mareşal Badağliyo or
dusunu tutamıyacaktır. Eğer 
Bay Eden bunu ummuşsa, 
kimsenin iştirak edemiyeceği 
bir hayale kapılmıştır. Habeş 
ordusunun karargahı umumisi 
olan Dessienin işgali hakikati 
göz.den kaçırmak istiyenleri 
realiteye davet etmiş ve kurta
rıcı bir ihzar olmuştur. Cenev· 
roye davet edilen ltalya oraya 
gitmiıtir. Fakat muzaffer bir 
millet elar.11k geJmistir. 


